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Belangrijke data
In de laatste nieuwsbrief van school stonden al een paar belangrijke data.
Zondag 5 februari
Dinsdag 7 februari
woensdag 15 februari

: School - Kerkdienst
: studiedag school, kinderen vrij
: Alpha studiedag, kinderen vrij

In de jaarkalender hebben we bij de volgende activiteiten wijzigingen aangebracht :
10 minuten gesprekken
: week van 20 februari
In de oorspronkelijke geplande week bleek er, door de later door Alpha veranderde
studiedag en de al geplande nascholingsmomenten van het team, geen ruimte over te
blijven.
Project “Een gezonde school” : Stond gepland in de laatste week vóór de
voorjaarsvakantie. Om het project beter uit te kunnen diepen hebben we er meer tijd
voor genomen en nu verschoven naar de weken na de voorjaarsvakantie. De kijkavond
van het project is nu donderdag 23 maart.

De Hoeksteen PLUS
Tijdens de studiedag op dinsdag 7 februari a.s. gaan we o.a. verder met het uitwerken
van enkele onderdelen uit de Hoeksteen PLUS : een nieuwe rekenmethode, ICT
middelen. Intussen hebben we al enkele nieuwe tablets die we in de groepen in kunnen
zetten. Op de ouderavond van 19 januari jl. hebben we informatie gegeven over
sommige onderdelen uit de Hoeksteen PLUS.
Juf Nathalie vertelde over de gezonde school en de gymlessen.
Juf Lucie legde uit wat stichting LeerKRACHT inhoudt.
Jacco de Jager (bovenschools ICT coördinator) vertelde over de LEGO leerlijn.
In maart houden we een projectweek met als thema : “Een gezonde school”.
Communicatie en ouderbetrokkenheid
In de week van 20 februari februari worden de 10 minuten gesprekken gehouden. U
krijgt dan een toelichting op de behaalde (CITO) resultaten en het rapport van uw kind.
De rapporten worden vanaf dit schooljaar pas na de 10 minuten gesprekken
meegegeven.
De activiteiten op school vindt u in de nieuwsbrief school, die maandelijks verschijnt.
Omdat er in de loop van een jaar soms activiteiten bijkomen of anders gepland worden,
is de laatste nieuwsbrief altijd leidend.

Directie
Telefonische bereikbaarheid : 0630871781
E-mail : D.Bakker@alphascholengroep.nl

Personeelszaken
Juf Leanne is bezig met haar behandelingstraject. Hopelijk kan ze na de
voorjaarsvakantie weer geleidelijk terugkeren op school. Ze wordt vervangen door juf
Petra in groep 6/7 en door meester Kevin in groep 7/8.
MR
Tijdens de MR vergadering van 24 januari is o.a. de begroting voor 2017 besproken.
Op de website van school vindt u een overzicht van zaken die door de leden van de
medezeggenschapsraad worden doorgenomen.
Vele handen……
Om samen met de leerkrachten boeiende activiteiten te kunnen organiseren is het fijn
dat ouders daarbij willen helpen. De laatste jaren waren sommige commissies wel erg
klein geworden, dat is dan best wel een belasting voor de overgebleven ouders.
Na de oproep aan de ouders om mee te helpen in de AC (activiteiten commissie) hebben
3 ouders zich aangemeld. Erg fijn, daardoor bestaat deze groep weer uit 5 ouders.
Als u ons wilt helpen om een keer de was te doen waarderen we het zeer om uw naam
op het formulier te zien dat bij de directiekamer hangt.

Natuurouders
Deze week ontvangt u ook een oproep om te helpen als natuurouder. Het is heel boeiend
om met de kinderen ontdekkend bezig te zijn. Samen zijn we verantwoordelijk voor deze
aarde, maar mogen we ook ontdekken hoe mooi de wereld kan zijn. Het zou erg leuk zijn
als ook deze groep ouders wat groter zou worden.
Diversen
Mocht u nog vergeten zijn om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen, dan stellen we het
zeer op prijs als u dat alsnog in orde zou willen maken. Zonder uw bijdrage kunnen we
steeds minder activiteiten voor de kinderen organiseren.
De entree bij de kleuters is intussen opgeknapt, in diverse lokalen hangen nieuwe
gordijnen.
Intussen werken we al een half jaar met het 5 – gelijke dagen model. Zoals vorig jaar
toegezegd willen we graag een evaluatie houden om de ervaringen van de kinderen en
de ouders te peilen. In de week van 6 februari ontvangt u, digitaal en op papier, een
enquête formulier.
Schoolkamp
De groepen 7 en 8 gaan elk jaar op een superleuk schoolkamp naar Hattem. De laatste
jaren bleek de bijdrage van de ouders niet meer toereikend om de kosten te dekken. Dit
jaar hebben we de bijdrage verhoogd. We hebben samen met de begeleidende ouders
kritisch gekeken naar de uitgaven. Na het schoolkamp zullen we de rekening opmaken en
geld dat we overhouden terugstorten op de rekening van de ouders. Er is nog steeds een
mogelijkheid om het bedrag gespreid te betalen. Mocht u problemen hebben om hieraan
te voldoen, neemt u dan even contact op met me. Dan voorkomen we dat kinderen
daardoor niet mee zouden kunnen op kamp.
Aanvraag extra verlof
De aanvragen voor extra verlof moeten voldoen aan de voorwaarden voordat ze
goedgekeurd mogen worden. Belangrijkste regel is dat het de enige vakantie moet zijn
die dat jaar tijdens de reguliere vakanties opgenomen kan worden. Dit moet eventueel
ook aangetoond kunnen worden. In elk geval moet er een werkgeververklaring
bijgevoegd worden waaruit dit blijkt. De voorwaarden en regels vindt u op het
aanvraagformulier. Dit kunt u op school verkrijgen en staat ook op de website van de
school.
Met vriendelijke groet,

David Bakker
directeur C.B.S. de Hoeksteen

