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Informatie over de periode 

1 tot en met 30 september 2021 

Hieronder leest u enkele wetenswaardigheden die de moeite waard zijn om te onthouden.  

Wij willen u vragen de data vast in de agenda of op de kalender te noteren.  

 

SCHOOLONTWIKKELING: 

Zoals u hebt kunnen lezen in Social Schools was, ook dit jaar de start, anders dan 

we voor de zomervakantie hadden gepland. Gelukkig zijn alle groepen voorzien van 

een leerkracht c.q. leerkrachten, want helaas is dat momenteel zeker geen 

vanzelfsprekendheid. We hebben een goede eerste week gehad en uitgaande van 

het gezegde ‘een goede start is het halve werk’, gaan we ervan uit dat dit de opmaat 

is voor een fijn en goed schooljaar.  

Met de inzet van het werkverdelingsbudget en de NPO (nationaal programma 

onderwijs) gelden hebben we voor dit schooljaar weer 11 groepen kunnen formeren. 

Dit betekent dat we met een aantal hele mooie kleine groepen kunnen werken, 

hetgeen ruimte biedt voor meer individuele begeleiding.  

De NPO gelden heeft ons ook de mogelijkheid geboden om voor 0,1 fte een OICT-er 

(onderwijskundig ict-er) in te huren. Reitse Strien zal daartoe 1 maandag in de twee 

weken bij ons op school zijn……we zijn nu al blij met hem, want veel (opgespaarde) 

vragen en probleempjes heeft hij gelijk de eerste dag aan kunnen pakken. Dus ook 

op ICT gebeid hopen we dit jaar, naast probleemoplossingen,  een beleidskundige 

slag te slaan.  
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DALTONONDERWIJS: 

Zoals u hebt kunnen zien in ons formatieschema is Annemiek, als dalton coördinator, 

woensdags vrij geroosterd voor daltonzaken. De focus zal dit jaar komen te liggen 

op: portfolio, klassenconsultatie, collegiale consultatie en het NDV dalton congres. 

 

CORONA: 

Helaas zijn we nog niet van het Corona virus af en zullen we er waarschijnlijk mee 

moeten leren leven dat het onder ons blijft. Hopelijk is er over niet al te lange tijd een 

bepaalde groepsimmuniteit opgetreden waardoor we het als een ‘coronagriep’ 

kunnen ondergaan. Tot het zover is zullen we ons aan de maatregelen moeten 

houden. Dat betekent nog steeds veel handen wassen, bij klachten thuis blijven en 

als volwassenen houden we de 1,5 m in acht.  

Gelukkig mogen we op school wel weer groepen mengen, waardoor we ook weer 

maandsluitingen en andere gezamenlijke activiteiten in de speelzaal kunnen 

organiseren. Jammer dat we u nog niet in school mogen ontvangen, maar inmiddels 

zijn ouders en kinderen daar ook al weer aan gewend en is social schools een mooi 

programma om snel en effectief even in contact te treden met de leerkracht van uw 

kind.  

 

OUDERAVOND 13 SEPTEMBER EN 15 MINUTEN GESPREKKEN 

Zolang de 1,5 m maatregel geldt, kunnen we geen grote groepen ouders op school 

ontvangen. Derhalve moeten we de geplande ouderavond, van 13 september, met 

daaraan gekoppeld de groepsbijeenkomsten, cancelen. Alle leerkrachten zullen een 

documentje maken waarin de belangrijkste groepszaken komen te staan, zij delen dit 

met u via social schools. 

De 15 minutengesprekken die u met de leerkrachten kunt voeren in week 38, kunnen 

wel fysiek plaatsvinden.  

 

   

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD: 

De medezeggenschapsraad is dit schooljaar nog niet bijeen geweest. Binnenkort 

komen zij met hun vergaderschema 
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OUDERRAAD: 

Beste ouders,  het is fijn om alle kinderen weer te zien op school! Hopelijk hebben 

jullie allemaal genoten van de zomervakantie. De meeste kinderen hadden ook wel 

weer zin om naar de nieuwe groep te gaan en vele hebben ook een nieuwe juf! 

Allemaal dus weer een beetje wennen , maar ook weer fris van start! Helaas moeten 

we ons ook nog aan de coronaregels houden , dus er zijn wat aanpassingen in 

activiteiten en afspraken. We raden u dan ook aan om social schools en uw mail 

goed in de gaten te houden voor actuele informatie. De introductieweek was al weer 

heel geslaagd met als thema ; “100 jaar Daltonschool”. Tijdens de OR vergadering 

kwamen er al wat fotoboekjes voorbij en herinneringen. Later meer hierover , want dit 

laten wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Ook doen we nogmaals de melding 

om uw kinderen regelmatig te controleren op hoofdluis en aan de leerkracht door te 

geven en direct te behandelen. Eind september worden ook weer de schoolgelden 

geïncasseerd. Als u dit liever per automatische incasso wil doen , kunt u een 

formulier halen bij Lydia Wolbers .Twijfelt u of u al een incasso heeft lopen , mail 

gerust naar de penningmeester ( tinyhoudijk@gmail.com). Wij wensen iedereen een 

mooi schooljaar!! 

 

 

JARIG IN SEPTEMBER: 

 

Alle kinderen, ouders en leerkrachten die in september jarig zijn: Hartelijk 

gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 
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DATA: 

2 september Lydia afwezig i.v.m. BMS directiedag 

6 september OR vergadert 

8, 9 en 10 september Groepen 7 en 8 zijn op schoolkamp 

9 september Opening BMS schooljaar; daar dit nog niet fysiek kan is er 

voor alle ruim 600 medewerkers een webinar, compleet 

met borrelbox, georganiseerd 

16 september Anja afwezig i.v.m. BMS CPO (coördinator passend 

onderwijs) bijeenkomst 

22 september Onderbouwleerkrachten, MT en pedagogisch 

medewerkers (van de kinderopvang) hebben een 

startbijeenkomst inzake verdere groei naar (dalton) 

kindcentrum 

24 september Verzorgd door de vlindergroep (groep 1-2); helaas kunnen 

we hier nog geen ouders bij uitnodigen 

28 september Lydia ‘s middags afwezig i.v.m. BMS DB vergadering 

 

Hartelijke groet, 

Lydia Wolbers 
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