NIEUWSBRIEF 30-08-2019
Agenda
3 september
6 september
10 september

Informatieavond groep 3-8
Speelgoeddag Nijntje en groep 1/2
Informatieavond Nijntje en groep 1/2
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nieuw gestart zijn op school hebben deze week
de intakegesprekken plaatsgevonden. Een
gelegenheid voor ouders om de informatie die ze
persoonlijk nog even met de leerkracht wilden
delen te bespreken en daarnaast natuurlijk te
horen wat de eerst bevindingen van de
leerkracht zijn.
Voor 3 en 10 september staan de algemene
ouderavonden gepland. Hier leest u verder in de
deze nieuwsbrief meer over.
Daarnaast is het fijn om te zien dat ouders die
een rol binnen de school vervullen elkaar ook
direct weer weten te vinden en samen starten.
Zo zijn de 'jaarboek' ouders en de ouders die de
bibliotheek dit jaar gaan runnen alweer actief.
Voor mij als schoolleider zijn het weken geweest
met veel kennismakingsgesprekken, die er
uiteindelijk altijd op gericht zijn wat we voor
elkaar kunnen betekenen. Ook vanuit u als ouder
heb ik al regelmatig een aanbod gehad, waarvoor
ik hen zou mogen benaderen op grond van hun
expertise. Dat is erg prettig, want er zijn altijd
momenten waarop hulp ingezet kan worden en
dan is het fijn om te
weten waar we die als school vandaan kunnen
halen.
Als team ligt de focus in de groepen de komende
weken op het groepsklimaat, maar ook op de
praktische routines in de klas.

17 september

Prinsjesdag

Daarnaast zijn we met elkaar onze koers voor
het komende jaar en de focus voor de eerste
periode aan het bepalen. Dit gebeurt zowel op
bouw- als op schoolniveau.
Rest mij tot slot u een goed weekend te wensen!
Met vriendelijke groeten,
namens het team van de Schroederschool,
Brenda Mom
Informatieavond 2019/2020
Op 3 en 10 september zijn de informatieavonden.
U heeft dan de kans om nader kennis te maken
met de leerkracht van uw kind(eren) en
allerhande zaken rondom de groep en de school
te horen. Daarnaast is het een gelegenheid om
andere ouders te ontmoeten.
De indeling van deze avond is als volgt:

Dinsdag 3 september (groepen 3 t/m 8)
19.00
Inloop in de hal met koffie en
thee
19.15 - 20.00 Informatieronde groepen 4 t/m 7
20.00 - 20.15 Pauze
20.15 - 21.00 Informatieronde groep 3 en 8
Dinsdag 10 september (Nijntje en groepen 1/2)
19.00
Inloop in de hal met koffie en
thee
19.15 - 20.00 Informatieronde

Zoals aangegeven zijn we als team momenteel
onze koers en onze focus aan het bepalen.
Tijdens de informatieronde zult u op
groepsniveau al horen wat dit momenteel
betekent voor de dagelijkse praktijk.
Wanneer de stappen op schoolniveau concreter
zijn, leest u hier uiteraard meer over in de
nieuwsbrief.
Wat we graag willen is feedback op de
informatieavond, zodat we bij de voorbereiding
van toekomstige informatieavonden rekening
kunnen houden met waar uw wensen liggen.
De groepsleerkracht zal u uitleggen hoe u
feedback kunt geven en ik zal zorgen dat ik na
afloop van de informatieronde in de centrale hal
sta om reacties te verzamelen.
Personele mededelingen:
Re-integratie Djoeke
Na de vakantie werd duidelijk dat Djoeke nog niet
volledig kon starten in groep 3/4. Haar herstel
kost meer tijd. Gelukkig was Astrid per direct
beschikbaar om groep 3/4 te draaien. Zij is vorige
week maandag gestart met de groep. Djoeke is,
met aangepaste uren, regelmatig in of buiten de
klas te vinden. Voor ouders geldt dat Astrid het
aanspreekpunt in de groep is.
Stagiaires
Op de Schroederschool werken we samen met
verschillende Pabo's en ROC's. Elk jaar komen er
studenten bij ons stagelopen. De eerste stagiaires
die de opleiding tot onderwijsassistent volgen zijn
deze week gestart in groep 3/4 en groep 7.
Judith en Charlot van harte welkom op de
Schroederschool.
Overige mededelingen:
Curaçao project
Op 16 september is de opening van het Curaçao
project. Ruim 2 1/2 week zij de kinderen in alle
groepen aan het werk rondom het thema
Curaçao. Elke bouw binnen een eigen deelthema.
Op de achtergrond is de werkgroep druk bezig
met de voorbereidingen voor het project. In de
volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.

Oude methode groep 3 nieuwe bestemming
Dit jaar zijn we in groep 3 gestart met een nieuwe
leesmethode, genaamd Lijn 3. Deze methode is er
gekomen ter vervanging van de vorige methode
Veilig Leren Lezen. Voor deze methode hebben we
een nieuwe bestemming gevonden.
Afgelopen week hebben Jolanda en ik de spullen
naar de Prinses Margrietschool in Buena Vista
gebracht. De directeur van de school heeft de
spullen dankbaar in ontvangst genomen. Hopelijk
hebben zij er nog veel profijt van de komende jaren.
Voor Jolanda en mij was het een bijzondere
ontmoeting met een inspirerende vrouw.
Open podium
Op 27 september stond ons eerste Open Podium
gepland. In verband met de afronding van het
Curaçao project wordt het Open Podium verplaatst
naar een ander moment.
Nieuwe website
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de
nieuwe website van de Schroederschool. Hierin zal
de praktische informatie met betrekking tot de
school te vinden zijn. Daarnaast vindt u hier ook de
documenten die voor u als ouder handig zijn om
direct bij te kunnen, zoals inschrijfformulieren,
nieuwsbrieven en verlofaanvragen.

Oproep Jaarboekcommissie
Ook dit jaar gaat de jaarboekcommissie weer haar
best doen om een mooi jaarboek te maken! Omdat
we de prijs van het jaarboek zo laag mogelijk willen
houden, hebben we nog wel jullie hulp nodig. Om
ons team te versterken zijn wij hard op zoek naar een
vrijwillige vormgever / grafisch medewerker (tegen
een kleine vergoeding). Verder horen wij graag of er
partijen zijn die ons (tegen aangepast tarief) kunnen
helpen om de boeken te drukken( in Nederland) en
te verzenden naar Curacao.
Neem contact met ons op via
Jaarboek@schroederschool.net of spreek ons even
aan op het schoolplein!
Namens de Jaarboekcommissie

