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FEBRUARI
Op de Meander is de griepgolf ook toegeslagen, in één week werden er meer dan 50 leerlingen ziek
gemeld. Gelukkig hebben weinig collega’s hier nog last van. Het vinden van vervanging
is in deze periode bijna een onmogelijke taak. Later in deze nieuwsflits meer hierover.
Op de studiedag van 2-2-2018 zijn we bezig geweest met het analyseren van de toetsgegevens van het LOVS CITO op school-, vak-, en groepsniveau. Vanuit deze analyse
zullen we ons onderwijs aanscherpen. Het middagprogramma van de studiedag bestond uit schoolontwikkeling. In ontwikkelgroepen hebben we de plannen voor de komende anderhalf
jaar verfijnd vanuit het jaarplan en het plan van aanpak. In de vorige nieuwsflits heeft u uitgebreid over
deze focus vanuit de visie kunnen lezen.
ACTIVITEITEN JANUARI
In de maand januari hebben we stilgestaan bij de jubilea van juf Lydia (40 jaar onderwijs)
en juf Janin ( 25 jaar onderwijs). Zij hebben beiden genoten van deze mijlpalen.
De leerlingen hebben genoten van de theaterworkshops.
Het voorleesontbijt was lekker en gezellig. In alle groepen is er volop voorgelezen. Wat
een talent!!!!!
Het afnemen van het LOVS CITO was door de vele zieke kinderen soms lastig. Er is dan ook volop gebruik gemaakt van de extra ingeplande toetsweek.

RAPPORTEN
De rapporten worden in tegenstelling met wat er op de kalender staat, op 16 februari meegegeven.
VERVANGING
Het vinden van vervanging is bijna een onmogelijke zaak. De vervangingspool is structureel leeg, we
hebben geluk als er wel iemand is. Als er geen vervanging is, kijken we eerst intern of wij het kunnen
oplossen. Elke situatie is anders en wordt apart beoordeeld. Elke keer wordt er op maat een besluit genomen. Zo kan het zijn dat er een groep verdeeld wordt of dat er stagiaires, onderwijsassistenten, RT-er, intern begeleider etc. ingezet worden. Als de groep van de zieke collega gymnastiek heeft en er staat iemand voor de groep die geen bevoegdheid heeft, dan vervalt de
gymles. Als een groep verdeeld wordt, dan krijgt deze groep een pakket mee en volgen zij het
“lesprogramma” van hun eigen groep.
De kans is groot dat wij de komende periode een groep naar huis moeten sturen, in principe kondigen
we dit altijd een dag van te voren aan. Lastige keuzes, maar het kan op dit moment niet anders.
Nogmaals doen we een oproep om mensen aan te melden die een onderwijsbevoegdheid hebben. Loop
even bij Ruud Wagenmakers binnen. Wie helpt ons…….. eerdere oproepen hebben resultaat gehad.

STAKING 14 FEBRUARI
Op 14 februari gaan wij staken, uitgebreide informatie heeft u middels een brief ontvangen. De belangrijkste reden voor de meeste collega’s is de vervangingsproblematiek, daarnaast is de werkdruk een belangrijk item. Op dit moment is de vervangersproblematiek volop in het nieuws. Vandaag zitten meer dan 850 leerlingen thuis omdat er geen vervanging is en meer 2000 leerlingen hebben les in een andere groep.
Een zorgelijke ontwikkeling.
We willen met deze staking opnieuw een duidelijk signaal naar Den
Haag afgeven dat de kwaliteit van het onderwijs in het geding is! We
staken op Valentijnsdag 14 februari: “Uit liefde voor ons vak”.

REMINDER: DEUREN OPEN – DICHT NA SCHOOLTIJD – HERHAALDE MEDEDELING
Hieronder nogmaals een overzicht van de afspraken. De schooldeuren gaan een half uur na schooltijd
dicht en op slot. Wij verzoeken u daarna de hoofdingang te gebruiken. Deze hoofdingang is tussen
17.00 – 19.00 uur dicht. Mocht u dan een afspraak hebben, dan wordt u bij de voordeur opgehaald. Als
het anders is, dan staat dit op het bord bij de voordeur.
GESPREKKENCYCLUS
De volgende ronde van de gesprekkencyclus staat op de planning. Deze ronde is facultatief. U kunt
n.a.v. de rapporten een gesprek aanvragen. Verder kunnen leerkrachten ook u uitnodigen voor een gesprek. Tevens kunnen er gesprekken plaatsvinden waarin een plan van aanpak of OPP
(ontwikkelingsperspectief) geëvalueerd wordt. Via bijgaand strookje kunt zich aanmelden.
De gesprekken voor verwijzing van groep 8 zullen deze ronde ook van start gaan, hiervoor ontvangt u
van de leerkracht een uitnodiging.
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft of twijfelt. Vraag dan gerust de leerkracht(en) van uw kind
(eren).
KANJERTRAINING GROEP 8B
In groep 8b zal vanuit de Kanjertraining extra aandacht worden besteed aan het versterken van de
groepsdynamiek. De ouders van groep 8b krijgen nadere informatie via de eigen groepsleerkracht.
VAKANTIEREGELING EN STUDIEDAGEN 2017-2018
In de nieuwsflits zullen we elke keer een overzicht plaatsen van de resterende vrije dagen en studiedagen.
Voorjaarsvakantie
ma 26-02 t/m zo 04-03-2018
Paasvakantie

vrij 30-03 t/m ma 02-04-2018

Meivakantie

vrij 27-04 t/m zo 13-05-2018

Pinksteren

ma 21-05-2018

Studiedag Meander

wo 04-07-2018

Zomervakantie

ma 23-07 t/m zo 02-09-2018

SCHOOLTIJDEN – BREDE SCHOOL NIEUWS
Er bereiken ons vragen over het onderzoek continurooster. Hieronder de stand van zaken. De werkgroep continurooster zal binnenkort van start gaan. Deze werkgroep zal een onderzoek naar schooltijden voorbereiden. Als de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, zullen er wel of niet
vervolgstappen gezet worden. We kunnen op dit moment dan ook niet aangeven of er
wel of niet een continurooster komt en als dit er wel komt, wanneer het van start gaat.

NASCHOOLS AANBOD
De naschoolse activiteiten worden volop bezocht. Er wordt naar hartenlust gekookt en
gebakken, gezongen en toneel gespeeld, gegymd en buiten gespeeld, wonden verbonden bij de EHBO en alles wordt op de foto gezet. Voor de laatste periode tot de meivakantie vallen er
activiteiten af maar wat er bij komt is ook een interessante: frans voor in de vakantie. Dan kunt u ze nog
eens om een boodschap sturen.
LIEF EN LEED
Juf Patricia kan gaan genieten van haar zwangerschapsverlof. Na de voorjaarsvakantie zal meester Kor
Postma het zwangerschapsverlof en de uren van juf Gerda in groep 7a op zich nemen. Hij zal voor de
voorjaarsvakantie in de groepen komen kennismaken. We zullen afscheid nemen van onze tijdelijke
kracht juf Mariska. We willen haar bedanken voor haar inzet tijdens deze overbruggingsperiode.
Juf Janin heeft een fikse kaakontsteking, we hopen dat ze er snel weer is. Deze week zal meester
Tjebbe de vervanging verzorgen.

VERVOLG LIEF EN LEED
Met ingang van februari zal LIO-ster Anita Postma op de maandag, dinsdag en vrijdag voor groep 6b
staan.
NIEUWE LEERLINGEN
In de maand januari zijn gekomen in groep 1c: Fenna en Lars Weidema, Ilias Ziani, Levi Debreczeni en
Niels Numan, In groep 1a: Lauren Kooiker.
INSTROOMGROEP
De kogel is door de kerk. We kunnen melden dat we na de voorjaarsvakantie gaan starten met een instroomgroep. Meer informatie volgt op een later moment.
!!!!!! BELANGRIJKE DATA !!!!!!!
Gehele maand

12-02

Doe-dagen en open dagen voortgezet onderwijs.
Gesprekken verwijzing voortgezet onderwijs groep 8.
Gesprekkencyclus facultatief en tijdsstip in overleg, voor meer informatie zie
hierboven.
Bibliotheek groepen 4 - OV

13-02

Schoolarts groep 7 - Klankbordgroep - MR

14-02

Stakingsdag , geen schoolarts, wél ouderavond groep 8b

15-02

Kanjertraining groep 8b

16-02

Rapporten mee

24-02 t/m 04-03

Voorjaarsvakantie

08-03 en 09-03

Waterlab groepen 7
!!!!!! BELANGRIJKE DATA !!!!!!!

!!!! De volgende Meanderflits komt
na de voorjaarsvakantie
online!!!!
Strookje voor het aanvragen van een gesprek voor de gesprekkencyclus
——————————————————————————————————————————————

Naam:
Ouder van :
Uit groep:
Wil graag een gesprek met de leerkracht over
………………………………………………………..
Opmerkingen:

Geen printer? Geen probleem. Deze gegevens op een briefje of op de mail naar de leerkracht
en u krijgt een uitnodiging.

