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Maandag 6 januari 2020

Eerste schooldag in het nieuwe kalenderjaar!

Woensdag 5 februari 2020

Margedag: alle kinderen vrij!

Maandag 17 februari t/m 21 februari 2020

Voorjaarsvakantie

Zilveren weken
Aan het begin van het jaar is altijd even een mooi
moment om stil te staan bij zaken. Zo ook de manier
waarop we met elkaar omgaan. Aan het begin van het
schooljaar introduceerden we de zogenaamde ‘gouden
weken’. Na de kerstvakantie herhalen we dunnetjes
waar we in het begin van het schooljaar mee gestart
zijn, de zogenaamde zilveren weken.
De komende weken zullen we op diverse manieren
weer extra aandacht besteden aan onze regels en aan
groepsvorming binnen de groep.

Ouders…
Goede contacten tussen school en ouders bevorderen
de leerprestaties van uw kind(eren). Op de WA
Scholtenschool gaan we ervan uit dat er een open
communicatie is en een goede samenwerking tussen u
als ouder en ons als school.
•
We verwachten een open communicatie.
Problemen kunnen altijd besproken worden. Dit kunnen
problemen zijn op cognitief vlak, sociaal emotioneel,
etc. In eerste instantie wordt dit besproken met de
groepsleerkracht. Bij ons op school is het gebruikelijk
om zorggesprekken te delen met de ib-er en/of
directie en deze indien nodig uit te nodigen om bij een
(vervolg) gesprek aanwezig te zijn.
•
We verwachten wederzijds vertrouwen in
elkaar.
•
We verwachten dat u als ouder betrokken bent
bij het leerproces van uw kind(eren). Dit houdt onder
andere in dat u aanwezig bent bij rapportgesprekken,
ouderavonden en informatieavonden. U stimuleert uw

kind(eren) om thuis te lezen, tafels te oefenen, huiswerk
te maken, toetsen te leren, etc.
•
We verwachten dat u overlegt met school
wanneer u zich zorgen maakt om het welzijn van uw
kind, of het welzijn van andermans kind. Uitgangspunt
daarbij is dat u in gesprek gaat met het doel een
oplossing te zoeken die goed is voor u en uw kind,
maar ook goed is voor de andere kinderen. De school
is hierin uw medestander.
•
We verwachten dat u in positieve zin over
andermans opvoeding en andermans kind spreekt. Dat
doet de school ook over u en uw kind.
•
We
verwachten
voorbeeldgedrag.
Voorbeeldgedrag van leerkrachten en ouders is van
groot belang. We hanteren hier fatsoensnormen
waarbij we respectvol met elkaar communiceren
zonder fysieke en/of verbale uitspattingen.
Op het plein…
Vanaf 8:15 uur en om 13:00 uur staat er een
leerkracht op het plein. Hij/zij is eerste aanspreekpunt
voor ouders en kinderen. In de pauze om 10.15uur
gaan alle leerkrachten naar buiten. Zij zullen zich
verspreiden over het plein en voetbalveld, zodat er
overal voldoende toezicht is.
•
Op het plein wordt niet gefietst, m.u.v. het
kleuterspeelmoment.
•
De kinderen uit groep 3 t/m 8 voetballen op
het veld als het veld droog is.
•
Er mag alleen op het plein gevoetbald worden
als het gras nat is en andere kinderen hier geen hinder
van ondervinden. Er wordt niet tegen het raam
aangeschoten.
•
Kinderen mogen alleen met skateboard,
rolschaatsen, enz. spelen met voldoende bescherming.
•
Het speelmateriaal wordt na het spelen weer
keurig opgeruimd.
•
Er wordt niet gerookt op het plein.
Dan nog even dit…
In verband met de rust en spreiding van het
binnenkomen van de kinderen willen we nog even
aandacht voor het volgende:
 Groep 1,2,3,4 komen binnen bij de achterste
ingang (bij groep 3/4);



Groep 5,6,7,8 komen binnen bij de voorste
ingang (bij kantoor juf Hannah).

Voorstellen juf Monique
De komende periode zal juf Monique een bekend
gezicht worden bij ons op school. Ze zal op de
maandag en dinsdag voor groep 5/6 staan en op de
vrijdag voor groep 3/4. Op de woensdag staat ze
één keer in de maand voor elke groep. Hieronder stelt
ze zich even aan u voor…

Hallo ouders/verzorgers,
Mijn naam is Monique Beld en vanaf
maandag 16 december ben ik
werkzaam op de W.A. Scholtenschool.
En ik heb er erg veel zin in.
Ik heb inmiddels al jarenlang ervaring
opgedaan op verschillende scholen en
ik kijk er naar uit om nu een vaste
werkplek te hebben. Daarbij zal mijn deur altijd open
staan voor vragen of opmerkingen.
Ik woon in Scheemda en heb zelf twee kinderen van 13
en 16 jaar oud. Ik hou van lezen, shoppen met mijn
dochter en ik ga graag mee naar de voetbalwedstrijden
van mijn zoon. Verder zit ik bij een hardloopclubje. Ook
vind ik het erg leuk om met vrienden af te spreken, maar
ook uitgebreid koken doe ik met plezier.

Gymtijden zijn veranderd: groep 3/4 en 7/8
Doordat juf Monique geen gymbevoegdheid heeft,
waren we genoodzaakt om een wisseling in de
gymtijden door te voeren. Vanaf deze week zijn de
gymtijden voor groep 3/4 en 7/8 als volgt:
Groep 3/4
Groep 7/8

dinsdagochtend
donderdagmiddag
donderdagmiddag vrijdagochtend

Voor groep 5/6 blijven de tijden zoals ze waren.
Gevonden voorwerpen
Onze mand met gevonden voorwerpen raakt al aardig
vol. Komende maandag leggen we de spullen op de
tafels in de gemeenschapsruimte. De spullen die er aan
het einde van de dag nog liggen, worden dan
gedoneerd aan een goed doel.

Bericht van de Medezeggenschapsraad
Aan alle ouders/verzorgers,
Namens de Medezeggenschapsraad (MR) geven we
hierbij een kleine introductie over wie wij zijn en wat we
doen binnen de MR.
Onlangs tot voorzitter benoemd is juf Lisa van groep 3
/ 4 en de secretaris is Shirly Klein (moeder van Arun &
Zohra).
Overige bestuursleden zijn juf Anita (groep 1 / 2) en
Magda Mensing (moeder van Angelina, Michelle &
Julianna).
Shirly
en
Magda
vertegenwoordigen
alle
ouders/verzorgers van de leerlingen hier op school. De
juffen vertegenwoordigen het personeel.
Zes keer per jaar hebben we vergadering met de
directie (juf Hannah) van deze school, waarin we
verschillende punten wat betreft het schoolbeleid
bespreken. Voor een aantal onderwerpen moet de school
advies of instemming vragen aan de MR voor er een
besluit genomen wordt. Daarom is het, voor ons als
ouders, belangrijk om op deze manier mee te mogen
praten over het beleid van de school.
Het mooiste is toch dat onze kinderen zich in alle
opzichten prettig voelen op school… Daarnaast is het
voor jullie als ouder ook fijn dat eventuele knelpunten
bespreekbaar zijn en er samen naar een oplossing
gezocht zal worden.
De algemene taakomschrijving van de MR staat in de
Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De MR:
Bevordert openheid en onderling overleg in de
school;
Waakt tegen discriminatie en is voor gelijke
behandeling;
Doet verslag van werkzaamheden en overlegt
met andere geledingen op school.
Dit is in het kort wat de Medezeggenschapsraad inhoudt
en doet. Mochten jullie bepaalde punten hebben die je
graag besproken ziet, laat het dan gerust aan ons
weten.
Wij gaan voor een goede sfeer en gedegen onderwijs
hier op school, alles in het belang van onze en jullie
kinderen.
Namens de MR,
Magda Mensing
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