Beste ouders/ verzorgers.

Amsterdam 04-12-2018.

Het Plan van aanpak. De afgelopen week is een aantal leerkrachten bezocht op het
lesgeven volgens het EDI model. (expliciete directe instructie). Tony van Dalen, die de
begeleiding verzorgt, is zeer te spreken over de vooruitgang die ze heeft gezien. Dit
bevestigt dat er hard en goed gewerkt wordt aan het verbeterplan. De komende
weken volgen de overige bezoeken. Niet alleen voor EDI maar ook voor de
verbeteraanpak in de kleuterbouw en vanuit de Vliegende Brigade, die kijkt naar de
“zicht op ontwikkeling”.
Mijn vertrek. Ik wil u hartelijk bedanken voor alle begripvolle en zeer vriendelijke
reacties n.a.v. mijn vertrek. Zowel de persoonlijke gesprekken als de reacties per mail
zijn alleraardigst en doen mij goed.
Tijdens de informatieavond heeft Jeroen Knigge (directeur-bestuurder van de
Stichting KBA Nw West) uitleg gegeven over hoe de opvolging geregeld gaat worden.
De advertentie voor de nieuwe directeur staat inmiddels op verschillende
onderwijssites. Mocht er voor 1 februari geen geschikte kandidaat gevonden zijn, dan
wordt er een interim directeur aangesteld.
Sinterklaas. Morgen is het 5 december. Sinterklaas komt onze school weer bezoeken.
We verwachten hem rond 9.00 uur. Hoe de Sint dit jaar zal arriveren, is nog niet
bekend. Alle kinderen zijn deze dag om 12.15 uur vrij. De “sportdagpietenochtend”
vorige week woensdag was erg gezellig. Alle ouders die mee geholpen hebben,
hartelijk dank hiervoor.

Sylvia van Schinkel. Onze plusklasleerkracht is per direct gestopt met haar
werkzaamheden. De combinatie van het lesgeven op drie verschillende scholen was
te belastend. We zijn op zoek naar een nieuwe leerkracht voor de plus-kinderen. Ik
houd u hiervan op de hoogte.
Schoolgruiten. Op dinsdag , woensdag en donderdag krijgen alle kinderen fruit of
groente van school. Wilt u hier rekening mee houden? Er blijft veel fruit over doordat
kinderen ook fruit van thuis meenemen. Op maandag en vrijdag mag u uw kind(eren)
fruit meegeven. Aandacht verdient ook de “gezonde” boterham. Tijdens de lunch zie
ik regelmatig een boterham met chocoladepasta of croissants voorbij komen. Kaas of
worst op de boterham is prima.

Kerst. Sinterklaas komt ons nog verblijden met een bezoek maar ik wil u toch alvast
wijzen op het Kerstfeest. Het kerstdiner vindt plaats of op woensdag 19 december of
op donderdag 20 december. Om 17.00 uur verwachten we alle kinderen voor het
kerstdiner. Dit duurt tot 18.30 uur. Vrijdag 21 december zijn alle kinderen vrij.
Natuurlijk volgt hierover nog een brief met de juiste datum en alle informatie over
het gehele Kerstfeest.
Naschoolse activiteiten. De eerste reeks naschoolse activiteiten is in volle gang. Het
kinderpersbureau is afgelopen week gestart. De activiteit duurt het gehele schooljaar.
Voor de afsluiting van de overige activiteiten volgt te zijner tijd een uitnodiging.
Ouderbijdrage. Een groot gedeelte van de ouders heeft de ouderbijdrage betaald.
December is een dure maand dus wanneer u de bijdrage nog niet betaald heeft, wilt u
dit zo spoedig mogelijk doen? Dit kan op dinsdag- donderdag- en vrijdagochtend bij
Nettie. U kunt het ook overmaken op rekening NL49INGB0000577355 met
vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep(en). De ouderbijdrage is
€ 20,-- (met schoolreisje € 45,-- met schoolkamp € 95,--).
Studiedagen. Vrijdag 21 december en maandag 7 januari 2019 zijn twee studie
dagen. De kinderen zijn dan vrij.
Namens het team van Brede School de Springplank wens ik u een gezellige
decembermaand toe, Gerco Langelaan.

