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Datum
15 en 20 nov.
20 en 22 nov
16 nov.

2 november 2018

Agenda
Oudergesprekken groep 1-2 /4/ 5/ 6/ 7/ 8
Oudergesprekken groep 3
Nieuw Ridderspoor

Mededelingen van het Bestuur KPOA
Aan de ouder(s) /verzorger(s) van KBS De Tafelronde
Beste ouder(s) verzorger(s),
Graag informeren wij u over het feit dat Karin van den Hoven haar werkzaamheden als
interim-schoolleider op De Tafelronde zal voortzetten tot 1 augustus a.s. Dit stelt haar in
staat om het traject van schoolplanontwikkeling op De Tafelronde af te ronden en het
team en ouders van De Tafelronde te ondersteunen bij de werving van een nieuwe
schoolleider.
Onze dankbaarheid gaat hierbij ook uit naar ouders en teamleden op De Marke die
merken dat Karin minder in hun school aanwezig is dan zij eigenlijk wensen.
Wij zien het als een positief signaal dat KPOA-directeuren zich verantwoordelijk weten
voor alle leerlingen binnen de stichting en daartoe hun werk en privéleven zodanig
inrichten dat twee scholen tegelijkertijd van een goede schoolleiding kunnen worden
voorzien. In tijden van personeelstekorten, ook bij de invulling van
schoolleidersvacatures, hebben wij daar grote waardering voor. Wij van onze kant zullen
ons maximaal inspannen om het goede onderwijs in onze scholen zo min mogelijk hinder
te laten ondervinden van de oplopende personeelstekorten in onze onderwijssector. Het
werven en behouden van goede leerkrachten en leidinggevenden heeft daarbij onze
prioriteit.
Met vriendelijke groet,
Bert Dekker en Winfried Roelofs
college van bestuur Stichting voor Katholiek Primair
Onderwijs Amersfoort e.o.

Studiedag vrijdag 19 okt
Studiedag 19 oktober Voor de herfstvakantie heeft het team van de De Tafelronde/ St.
Joris een interessante en inspirerende studiedag gehad. We hebben gesproken over de
schoolontwikkeling. Door het maken van een sterkte- en een zwakte analyse hebben we
een goed overzicht gekregen van de stand van zaken. Dit overzicht kan gebruikt worden
om een nieuw schoolplan te maken voor 2019-2022. Ook heeft het team uitleg gekregen
over de Algemene Wet Gegevensbescherming (AVG) van een beleidsmedewerker van
de stichting KPOA. In de middag hebben de leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3 een
training begrijpend luisteren gevolgd. De leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 hebben
een training begrijpend lezen gekregen. Op deze manier ontstaat er een mooie
doorgaande lijn van begrijpend luisteren en begrijpend lezen.

MR vergadering 30 oktober
Tijdens de MR-vergadering van 30 oktober zijn de volgende onderwerpen besproken:
- Jaarplan 2018-2019
- Schoolgids
- Schoolplan 2019-2022
- Formatie 2018-2019
- Vooruitblik sollicitatie procedure nieuwe directeur
De notulen van de MR-vergadering zijn binnenkort te zien op de website

Oproep..
Oproep! Het team van De Tafelronde/ St. Joris is nog op zoek naar een
onderwijsassistent voor twee dagen. Weet u nog iemand die een baan zoekt als
onderwijsassistent?
Wilt u de contactgegevens dan doorgeven aan Marga van Ede (m.vanede@kpoa.nl).
Alvast bedankt.
Communicatie naar ouders

Afgelopen dinsdag is onze digiDuif omgeving overgezet naar Social Schools. Vanaf nu
zijn we gestopt met digiDuif en maken we officieel gebruik van Social Schools!
Al uw (persoonlijke) gegevens zijn automatisch overgezet naar Social Schools. Dit geldt
niet voor oude berichten van school. Wilt u die nog inzien, dan kunt u voorlopig nog
terecht in digiDuif. Nieuwe berichten komen voortaan terecht in Social Schools.
De directe inlogpagina van Social Schools is: https://app.socialschools.eu. U kunt
inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u voorheen ook gebruikte om in
te loggen in digiDuif. Binnenkort gaan we ook de gespreksplanners gebruiken dus het
prettig als u zeker weet dat u kunt inloggen in Social Schools.
Socials Schools heeft een eigen app: Social Schools 3.0. Handig op mobiele apparaten!
Uiteraard moet u op de app inloggen om deze te kunnen gebruiken.
We gaan dit schooljaar de verdere mogelijkheden van Social Schools onderzoeken.
Wordt vervolgd!

Oudergesprekken
Donderdag 15 november en dinsdag 20 november vinden de oudergesprekken voor de
ouders uit de groepen 1-2 / 4 /5 /6 /7 plaats.
Op deze avonden zullen ook de voorlopig advies gesprekken plaats vinden voor groep 8.
Op 20 en 22 november vinden de oudergesprekken voor groep 3 plaats.
Vanaf dinsdag 6 november worden de uitnodigingen door de leerkrachten verstuurd.
Niet alle ouders zullen worden uitgenodigd voor een gesprek.

Wie neemt het over..?
Op de grote gang staat een aantal boekenkasten op een rij. De onderste planken zijn
gevuld met prentenboeken. Dat is onze kleuterbibliotheek Wij hebben altijd hulp gehad
van een groep ouders met het indelen van de nieuwe boeken en het up-to-date houden
van de catalogus. Helaas zit de dochter van de laatste ouder die ons hielp alweer in
groep 8. Wie heeft er tijd en zin om op een woensdagochtend een overdracht te krijgen
van deze moeder en het stokje vanaf dan over te nemen? U kunt dit aan juf Maartje laten
weten.

O kom maar eens kijken…..
De herfstvakantie ligt achter ons en dus kan
iedereen zich opmaken voor de laatste twee
maanden van het jaar met als climax de
feestmaand december. Achter de schermen is de
Sint-commissie al druk bezig met alle
voorbereidingen. De Sint-Inn is gepland op
vrijdag 16 november, we starten om 14.15 uur.
Natuurlijk hopen we op genoeg hulp, maar omdat
we ook een inpakcentrale organiseren willen we
goedgelovige kinderen buiten de deur houden .
Voor de Sint-Inn hebben we ook lege
dozen/doosjes nodig, deze kunt u inleveren in de
week voorafgaand aan Sint-Inn.
Een dag later komt de Sint aan in Amersfoort, als alles goed gaat natuurlijk... Op dinsdag
27 november mogen alle kinderen hun schoen zetten in de klas. Neem je beste schoen,
linker of rechter, mee naar school en je mag natuurlijk er ook een mooie tekening in doen.
Wie weet is de schoen een dag later gevuld!
Dat de Sint op 5 december ook Sint Joris aandoet valt wel te verwachten, maar verdere
details houden we nog even geheim.
We hopen u te zien op vrijdag 16 november.
De Sint-commissie

