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HET RIDDERSPOOR
Jaargang 23 // nummer 4 //
Datum
18 okt
19 okt
22-26 okt
2 nov
2 nov

12 oktober 2018

Agenda
Boekenmarkt
8.30u – 9.00u
Studiedag groepen 1 t/m 8
Herfst vakantie
Nieuw Ridderspoor
Luizencontrole

De dagen worden weer korter…..

Aan het weer is het momenteel nog niet te merken, maar de herfst is begonnen. Het
wordt weer vroeger donker en daardoor lijken de dagen korter. Dit is ook de tijd van het
jaar waarin wij vaker ziek zijn. Verkoudheden en griep komen veel vaker voor dan in de
zomerperiode.
Het komt voor u zeker niet als een verrassing dat wij u moeten laten weten dat het heel
erg lastig is om leerkrachten en invalleerkrachten te vinden. Dit is ook één van de
redenen waarom wij vorig jaar meerdere keren gestaakt hebben.
Het is een probleem dat zich op alle basisscholen van de KPOA voordoet. Daarom wordt
door ons bestuur op verschillende manieren geprobeerd om leerkrachten aan te trekken,
vast te houden en op te leiden. Zo is er vorige week een vacature uitgegaan voor zijinstromers en kunnen medewerkers de griepprik halen. Echter, alle ingezette acties zijn
momenteel nog niet voldoende om alle invalproblematiek op te vangen, laat staan dat er
voldaan kan worden aan de vraag bij piekperiodes.
Wij merken dagelijks in de praktijk dat het heel erg lastig is om leerkrachten te vinden die
kunnen invallen. De invalpool waarmee wij werken is vaak leeg en veel flexibele
leerkrachten worden vast ingezet. Dat betekent dat er steeds minder opties overblijven
hoe wij de afwezigheid van een leerkracht kunnen opvangen. Intern schuiven is één van

deze opties, maar daar zit ook een grens aan. Daarom zijn wij steeds vaker genoodzaakt
om leerlingen naar huis te sturen.
Wanneer wij een groep of groepen leerlingen naar huis moeten sturen, zullen wij u daar
zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen. Het kan voorkomen dat u het bericht
’s ochtends vroeg krijgt. Wij zullen u dan via DigiDuif informeren wanneer de leerkracht
van uw kind ziek is. Daarna zult u een mail ontvangen waarin staat aangegeven of er een
invalleerkracht is gevonden of dat de groep naar huis gestuurd wordt.
Het naar huis sturen zal zo kort mogelijk zijn en zal rouleren zodat de “pijn” over
meerdere groepen verdeeld gaat worden. Het kan dus voorkomen dat de leerkracht van
uw kind gezond en wel op school is, maar gevraagd wordt in te vallen in een groep die al
naar huis is gestuurd. Dit vanuit een vorm van gezamenlijke verantwoordelijkheid en
gemeenschapsgevoel.
Wanneer u als ouder over een onderwijsbevoegdheid beschikt en bereid bent om af en
toe in te vallen als leerkracht, horen wij dat graag! Ook zijn ideeën van harte welkom
(tafelronde@kpoa.nl).

Studiereis Zweden : schoolleiders KPOA
Zoals u heeft kunnen lezen in het Ridderspoor
zijn alle schoolleiders van de KPOA op studiereis
geweest naar Göteborg. Wij hebben daar kennis
gemaakt met het schoolsysteem en hun visie op
het onderwijs aan het jonge kind. In Zweden
kunnen de leerlingen met 1 jaar naar de preschool. Zij blijven hier tot en met 5 jaar en gaan
daar nog één jaar naar een pre-school klas om
met 7 jaar naar de basisschool te gaan. Wij
hebben verschillende pre-scholen bezocht om te
kijken hoe het onderwijs aan jonge kinderen vorm wordt gegeven. Het kind staat centraal
in het onderwijs dat wordt gegeven en zij gaan ervanuit dat de kinderen kunnen worden
wat ze willen. Het was mooi om te zien dat leerlingen in kleine groepje ontdekkend en
met spel zich aan het ontwikkelen zijn. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van kosteloos
materiaal waarbij de verschillende zintuigen geprikkeld worden. Ook wordt het
onderwijsproces visueel gemaakt door middel van foto’s. Zo kunnen de kinderen
nogmaals zien wat zij gedaan hebben en het
geeft ook informatie aan de ouders. Daarnaast
hebben wij verschillende colleges gevolgd die
betrekking hebben op de ontwikkeling van het
jonge kind. Zo hebben wij meer achtergrond
gekregen over spel en de rol van de leerkracht
daarin en over meertaligheid en je
onderwijsaanbod. Al met al een inspirerende
reis waarvan wij hopen dat onze collega’s de
volgende zijn die gaan.

Ouders in de school
Ouderbetrokkenheid staat bij De Tafelronde/ Sint Joris hoog in het vaandel. Wij vinden
het belangrijk om samen te werken met u als ouders. Ook zelfstandigheid en effectieve
lestijd vinden wij belangrijk als team. Vandaar dat wij u willen vragen of u de leerlingen
van de groepen 4 t/m 8 na de herfstvakantie (vanaf maandag 29 oktober) op het
schoolplein gedag wil zeggen. Dit houdt in dat u uw kind niet meer naar de klas brengt.
De ouders van de groepen 3 mogen nog tot de kerstvakantie hun kind naar de klas
brengen.
De ouders van kleuters mogen het hele schooljaar hun kind naar binnen brengen. Wij
begrijpen dat u moet wennen aan deze nieuwe “regel”. We hebben dit besloten omdat wij
het fijn vinden om 8.30 uur met de lessen te kunnen starten.
Op deze manier worden de leerlingen zelfstandiger en komt er meer rust in de school.
Natuurlijk mag u altijd mee naar binnen lopen als u iets belangrijks tegen de leerkracht
wilt zeggen. Tevens willen we u vragen om op tijd naar school te komen. Het gebeurt nog
regelmatig dat er leerlingen te laat komen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Afsluiting Thema:” Vriendschap in de school”
Op donderdag 18 oktober wordt er een boekenmarkt
gehouden van 8:30 uur tot 9:00 uur op het schoolplein van
onze school.
We gaan er vanuit dat de weergoden ons gezind zijn.
Mocht dat niet zo zijn dan wordt de boekenmarkt in school
gehouden.
Je mag je eigen boeken (stripboeken) van thuis, zittend op
een eigen kleedje, verkopen voor maximaal 50 cent per
stuk .Je kunt ook boeken (stripboeken) kopen voor
maximaal 50 cent per stuk.
In de hal van de school zullen kaarten en armbandjes te
koop aangeboden worden.. Deze zijn door de leerlingen
zelf gemaakt. De opbrengst is bestemd om nieuwe boeken
aan te schaffen voor de schoolbieb.
We vragen aan de ouders van de leerlingen uit groep 1 t/m 4 om hun eigen kind, indien
mogelijk, tijdens de boekenmarkt te begeleiden.
Iedereen is harte welkom.

