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Agenda
Algemene informatieavond alle groepen
Nieuw Ridderspoor

schoolstartfeest
Gisteren was het school startfeest. Wat hadden we een
geluk met het weer. Strak blauwe lucht en zon, het kon
haast niet beter. Veel ouders en kinderen waren aanwezig
en er ontstonden goede
gesprekken.
De leerkrachten
hadden alles goed
georganiseerd zodat
het een geweldig goede
start was van een mooi
nieuw schooljaar.

Vakantierooster (herhaald bericht)
Er bestaat nog wat onduidelijkheid over de Meivakantie. Zoals in het vorige Ridderspoor
aangegeven is het Paasweekend gekoppeld aan de Meivakantie. Daardoor hebben we
ruim twee weken vrij. Tevens stond de studiedag van 13 februari 2019 niet vermeld in het
Ridderspoor maar wel in de jaarkalender. 13 februari 2019 hebben de groepen 1 t/m 8
een studiedag. We gaan er vanuit dat de verwarring hierbij is opgelost.
Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie
24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie
25-02-2019 t/m 01-03-2019
Paasweekend
19-04-2019 t/m 22-04-2019
Koningsdag
27-04-2019
Meivakantie
23-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaart
30-05-2019 t/m 31-05-2019
Pinksteren
10-06-2019 t/m 14-06-2019
Zomervakantie
22-07-2019 t/m 30-08-2019

Studiereis
In de week van 24 september is Karin van den Hoven (interim directeur) afwezig. Zij gaat
samen met de andere schoolleiders van de scholen binnen de KPOA op studiereis naar
Zweden. Komend schooljaar zal op alle scholen binnen de stichting een nieuw schoolplan
worden geschreven. De aftrap van dit traject is de studiereis.
Waarom naar Zweden vraagt u zich misschien af?
Afgelopen jaren is op stichtingsniveau hard gewerkt aan de strategische koers. Daarbij is
als speerpunt het onderwijs aan het jonge kind (leerlingen t/m 8 jaar) naar voren
gekomen. In Zweden wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het onderwijs
aan het jonge kind. Zo is op de universiteit van Gotenburg een hele afdeling die zich hier
speciaal op richt. Deze wordt bezocht en er worden verschillende lezingen gevolgd over
dit onderwerp. Daarnaast wordt er ook een kijkje genomen op scholen om te zien hoe het
onderwijs aan het jonge kind in Zweden wordt vormgegeven. De verkregen informatie
wordt meegenomen naar het team en zal gebruikt worden als input voor ons nieuwe
schoolplan.

Van de MR
Op donderdag 13 september heeft de eerste MR-vergadering van dit schooljaar
plaatsgevonden. Er zijn twee nieuwe leden in de MR: Agnes Smit (leerkracht) en
Kevin Dijkers (ouder). De volgende onderwerpen zijn besproken:
- Taakbeleid
- Inzet werkdrukmiddelen
- Formatieplan 2018-2019
- Schoolgids
Binnenkort kunt u de notulen lezen op de website van de school.

Uitnodiging van uit de parochie
In de bijlage treft u
een uitnodiging voor
deelname aan de
Vormsel
voorbereiding.
U kunt uw kind
hiervoor aanmelding.

ABC activiteiten september - oktober
ABC heeft voor de maanden september en oktober leuke en leerzame activiteiten op het
programma staan. In de bijlage treft u meer informatie aan over welke het zijn en
wanneer ze gehouden worden.

De beweegpauze van Sportivate

Sport en bewegen in de pauze op school? Dat gaat nu gebeuren op het schoolplein!
Sportivate heeft hier een mooi programma voor. Wij gebruiken bewegen als middel om
kinderen te ontwikkelen. Zo leggen wij de nadruk op samenwerken en elkaar helpen
maar niet op winst of verlies. Tijdens de beweeg pauzes komen we het plein op met een
aantal studenten van het sport en bewegen en nemen we het hele plein over! We zorgen
er voor dat er allemaal leuke activiteiten klaar liggen waar de kinderen aan deel kunnen
nemen. Deze activiteiten zijn helemaal gericht op het plezier van het kind, hierdoor zijn ze
dus vrij om zich aan te sluiten bij deze activiteiten. Tijdens de activiteiten proberen we de
kinderen te prikkelen om samen te werken maar ook wordt de creativiteit gestimuleerd.
We laten de kinderen meedenken aan het verbeteren van spellen en activiteiten.
In groep 7 worden een aantal kinderen uitgekozen om Junior sportivator te worden. Dit
houdt in dat we de kinderen gaan leren om ons te leren helpen op het schoolplein. Wij
laten de kinderen bijvoorbeeld activiteiten verzinnen/aanpassen en conflicten oplossen,
Hierdoor creëren wij een veilig speelklimaat voor de kinderen. Tijdens de pauzes is altijd
iemand van sportivate aanwezig. Het vaste gezicht op het schoolplein is Julian Bakker
Hij is 22 jaar en heeft in januari zijn diploma (niveau 4) gehaald als sport en
bewegingscoördinator op het ROC midden. Hij komt iedere maandag en donderdag met
veel plezier bij ons op het plein.

