Nieuwsbrief December 2019
Belangrijke data voor uw planning:
Week 49
: Uitreiking 1e rapport voor de groepen 3 t/m 8
5 december
: Sinterklaas bezoekt onze school
Week 50
: Rapportgesprekken n.a.v. het 1e rapport
16 december
: Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige GGD
19 december
: Kerstviering (informatie volgt)
20 december
: Leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zijn om 12.00u. uit
23 dec t/m 3 jan
: Kerstvakantie
6 januari
: Alberodag: studiedag voor alle personeelsleden, de leerlingen zijn die dag vrij
Afwezigheid/vervanging:
12 december
: Meester Ron ’s ochtends afwezig (overlegGVO/HVO) – wel bereikbaar
17 december
: Meester Ron ‘s ochtends afwezig (directieoverleg) – wel bereikbaar
18 december
: Meester Ron ’s ochtends afwezig (bezoek school Krabbendijke) – wel bereikbaar
Parro:
Op dit ogenblik gebruiken de leerkrachten Klasbord om te communiceren met
ouders. Handig, gratis, maar met beperkingen. Daarom heeft het team onlangs
besloten om van Klasbord over te stappen naar Parro, de communicatietool die
gekoppeld is aan ParnasSys, ons administratiesysteem. Aan deze overstap zijn
geen kosten voor ouders verbonden. Het installeren van de app is voldoende. Ook
kan Parro gebruikt worden via een website.
Naast de functionaliteiten die Klasbord biedt, kunnen we in de toekomst met Parro
ook oudergesprekken plannen en is er naast een groepsbrede communicatie ook
een mogelijkheid om de leerkracht persoonlijk te berichten. Dit geldt ook voor het
delen van foto’s. Het spreekt voor zich dat de privacy van ouders die gebruik maken van Parro volledig is
gegarandeerd.
De overstap naar Parro zullen we waarschijnlijk per 1 januari maken. Ouders worden door de leerkracht
uitgenodigd om zich aan te melden.
Nieuwbouw:
Ondanks wat tegenslag lijkt het er nog steeds op dat wij rond de voorjaarsvakantie onze intrek kunnen nemen
in het nieuwe gebouw. Intussen zijn de plattegronden ingetekend en wordt het meubilair besteld. We hopen
dat rond de voorjaarsvakantie ook de parkeerplaats en het plein bestraat zijn.
De regeling van de temperatuur in het gebouw is gebaseerd op warmtewisseling. Daarvoor dient er rondom
het nieuwe gebouw tot 130 meter diep geboord te worden. Er is echter een hardnekkige laag waar de boor
moeite mee heeft. Dat zorgt voor wat oponthoud en het feit dat de grond rond het gebouw behoorlijk
omgewoeld is. Om er een mooi en strak schoolplein over aan te leggen dient de grond weer in te klinken, zodat
er op een later tijdstip geen verzakkingen ontstaan.
Uit berichtgeving vanuit de gemeente blijkt dat omwonenden toch zeker tot eind februari rekening moeten
houden met werkzaamheden aan de Zomerweg en de Ravensteinlaan.
Opbrengst Fancy Fair:
Ouders hebben het bedrag wellicht voor ons schoolraam zien hangen. De totale opbrengst van onze fancy fair
was maar liefst € 3363,45 en daar zijn we heel erg blij mee ! Tegelijkertijd kregen we van de stichting S. Boone
de toezegging dat, wanneer we eind december 2020 de begroting voor het speeltoestel voor 90% rond hebben,
zij er € 3000,00 bij zullen leggen. Geweldig nieuws natuurlijk en iedereen nogmaals van harte bedankt !
Joyce en Harry hebben ondertussen een subsidie-expert benaderd. Iemand die echt alles weet van mogelijke
en denkbare subsidies. Op basis van no cure - no pay gaat bekeken worden of we een deel van het benodigd
bedrag gesubsidieerd kunnen krijgen.

Kwink:
Vanaf de aanvang van dit schooljaar zijn we met de methode Kwink begonnen om te werken aan de sociaalemotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Deze methode bevalt ons erg goed. De lessen staan structureel
op het rooster en worden ondersteund met leuke filmpjes. Verschillende ouders hebben ons benaderd met de
vraag of er thuis ook iets gedaan kon worden. Heel graag !
Een goede samenwerking tussen school en ouders is juist bij het ontwikkelen van sociaal-emotionele
vaardigheden onontbeerlijk.
Kwink heeft hiervoor de zogenaamde koelkastposter ontwikkeld. Op deze poster staan speelse opdrachten en
leuke gespreksvragen om thuis mee aan de slag te gaan.
Voor elke vijf lessen (10 weken) is er een koelkastposter ontwikkeld, in totaal 4 per schooljaar.
Hier: https://www.kwinkopschool.nl/fileadmin/files/Kwink/downloads/Kwink_Koelkastposter-20192020_nr2.pdf kunt u koelkastposter nummer 2 voor het schooljaar 2019-2020 bekijken of downloaden.
Omdat veel ouders geen printer (meer) thuis hebben en een koelkastposter toch het leukst is wanneer je hem
echt ergens op kunt hangen, zullen wij de actuele koelkastposter uitprinten op A3 en met de uitreiking van het
eerste rapport voor de groepen 3 t/m 8 meegeven. Ouders van leerlingen uit groep 1 of 2 kunnen de poster
medio december in de klas ophalen..
Heutink voor thuis:
De firma Heutink is onze schoolleverancier. We denken zelfs één van de grootste spelers in het veld van
toeleveranciers voor opvang- en onderwijsinstellingen. Tot voor kort was het niet mogelijk om als particulier
materialen te bestellen bij Heutink; daar is nu verandering in gekomen. Heutink heeft een speciale webshop
voor ouders ontwikkeld, waarin het aanbod momenteel steeds verder groeit. Via de link:
https://www.heutinkvoorthuis.nl?afmc=obskloetingse&utm_campaign=obskloetingse&utm_source=leaddyno
&utm_medium=affiliate kunt u daar eens een kijkje nemen.
Wanneer u met deze link bij Heutink iets bestelt is er een klein percentage voor onze school, waarmee wij ook
weer spullen voor school kunnen kopen. Voor uw privacy: wij weten niet wie er wanneer wat besteld heeft.
Juf Bianca:
Helaas moeten we na een periode van 5 maanden weer afscheid nemen van Bianca, leerkracht in onze 5/6combi en de plusklas. Hoewel Bianca het erg naar haar zin had op onze school en voor de groep, is Bianca
aangenomen op HBC De Wereldwijzer, de school voor hoogbegaafde leerlingen van Albero. Door haar werk in
de plusklas is de interesse en de passie voor deze doelgroep dusdanig aangewakkerd, dat ze hier graag in
verder wil. We wensen Bianca veel plezier op haar nieuwe school.
Ondertussen zijn er gesprekken gaande met mogelijke opvolgers. Wanneer we daar iets meer over weten,
zullen we dat de ouders van betreffende leerlingen (groep 5/6 en plusklas) per aparte mail laten weten.
Kinderpostzegels:
Ondanks het slechte weer tijdens de Kinderpostzegel-actieweek, hebben onze leerlingen behoorlijk wat
opgehaald. De stichting Kinderpostzegels Nederland meldde ons dat we dit jaar € 5106,00 hebben opgehaald.
Een fraai resultaat. Daarnaast ontvingen wij een gouden certificaat omdat de school al 27 jaar deelneemt aan
de Kinderpostzegelactie!
Alberodag:
Evenals het voorgaande jaar wordt ook het jaar 2020 door de stichting Albero geopend met een dag voor het
personeel. Voor alle leerkrachten zijn er die dag verschillende workshops georganiseerd, die gevolgd kunnen
worden om nog beter les te kunnen geven. Naast leren van elkaar en van specialisten, is er die dag natuurlijk
ook ruimte om gezellig bij te kletsen en te luisteren naar onze eigen Albero-band.
In verband met deze dag zijn al onze leerlingen vrij op maandag 6 januari.

Met vriendelijke groet,
Team van de Kloetingseschool

