Beste ouders/ verzorgers.

Amsterdam 05-10-2018.

Zeer droevig bericht. Vorige week heeft er een vreselijk gezinsdrama
plaatsgevonden in Amsterdam. Rosha, een leerling die bij ons op school heeft gezeten
in groep 1/ 2 a bij Sandra, is hierbij om het leven gekomen. Rosha was een ontzettend
lief meisje dat voor de andere kinderen altijd aardig was. Wat haar is overkomen, is
vreselijk. We denken met veel goede herinneringen aan Rosha terug.
Het inspectiebezoek. Aanstaande donderdag (11 oktober) komt de Inspecteur van
het Onderwijs op school om te kijken hoe het gaat met het uitvoeren van het Plan van
aanpak. Inmiddels zijn we gestart met Kleuterplein in de groepen 1/ 2. Dit tot onze
grote tevredenheid. In de lokalen en de gangen zijn de resultaten goed zichtbaar van
het werken met Kleuterplein. In de andere groepen is het werken volgens het
Indirecte Instructiemodel waarbij de kinderen een intensieve, korte instructie
krijgen.
Commissies ouders. Vorige week is er een brief meegegeven waarin ik u gevraagd
heb om mee te denken over en mee te helpen met de uitvoering van alles wat we op
school organiseren. Ik vind het belangrijk dat ouders mee denken over hoe we
invulling geven aan het Sinterklaasfeest, het Suikerfeest, de sportdagen etc. Wanneer
u wilt meedenken en meehelpen, kunt u dit aangeven op het strookje.
Ouderbijdrage. Tijdens de informatieavond is de ouderbijdrage wederom
vastgesteld op €20,--. U weet het; de ouderbijdrage kan betaald worden op dinsdag-,
donderdag- en vrijdagochtend bij Nettie van de administratie. U kunt de
ouderbijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL49INGB0000577355 (€20,--,
€45,-- met schoolreisje en €95,-- met het kampgeld) t.a.v. Brede School de
Springplank o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren).
Naschoolse activiteiten. In de week van 8 oktober starten de naschoolse activiteiten.
Op het schema van oktober staat welke activiteit wanneer start. De kinderen die
meedoen, hebben hiervoor een uitnodiging gekregen.
Jantje Beton. De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben de afgelopen weken loten
verkocht voor de actie “Jantje Beton”. Een “dank je wel” voor een ieder die een lot
gekocht heeft en voor alle kinderen die de loten verkocht hebben. De kinderen
hebben hiermee een korting verdiend voor het kamp en steunen kinderen die het niet
zo goed hebben.
Traktaties. Wanneer een kind jarig is (geweest) vieren we dit in de klas. Bij een
verjaardag hoort trakteren. Gelukkig gaat het in de meeste gevallen goed maar wilt u
eraan denken dat de leerkrachten ook een gezonde traktatie willen?
Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is : “Kom erbij”. De komende week
lezen en leren de kinderen over “vriendschap”. De school is al versierd. Komende
weken gaan alle groepen op excursie naar het Wilhelmina Gasthuis. Daar krijgen ze
een workshop die te maken heeft met de Kinderboekenweek. Net als vorig jaar is er
een boekenstal in de hal van de school waar u kinderboeken kunt kopen. De

kinderboekenkraam is geopend op vrijdag 5 oktober en maandag 8 oktober vanaf
14.30 uur. “Kom een boek kopen….”!
Vervanging van een zieke leerkracht. Wanneer een leerkracht ziek of afwezig is, is
het lastig om een vervanger te vinden. Door het laten invallen van collegae die geen
eigen groep hebben, blijft er veel werk liggen. Ik heb gekozen voor een
roulatiesysteem waarbij er een invaller komt: de kinderen verdeeld worden (vanaf
groep 5) of de kinderen naar huis gaan. Natuurlijk wordt er voor opvang gezorgd
wanneer u dit zelf niet kan regelen.
Stagiaires. In de groepen 1/ 2, 3 en 5 zijn er stagiaires van het ROC. Zij leren voor het
vak van pedagogisch medewerker en komen op maandag en vrijdag stagelopen bij
ons op school.
U heeft waarschijnlijk al gezien dat Anna terug is. Anna werkt voor Paul in groep 5
(donderdag) en groep 6 (dinsdag).
De herfstvakantie is van maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober. Maandag
29 oktober zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten.

Ik wens u een goede maand toe en een fijne herfstvakantie, Gerco Langelaan.

