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Inspectie
Vorige maand heeft de inspecteur het startgesprek met ons gevoerd. Dit gebeurde in een
ontspannen en open sfeer. Het vervolgonderzoek heeft op maandag 1 oktober plaatsgevonden.
Dit onderzoek bestond uit lesbezoeken en gesprekken. Op grond van alle gesprekken en
observaties zal het eindverslag geschreven worden. Tijdens de terugblik van de inspecteurs aan
het einde van de dag, kregen we een groot compliment: We hebben het kind in het oog!
Samen Opleiden
We hebben ons als school aangemeld als SAM school. Dat houdt in dat we stagiaires kunnen
plaatsen die het traject Samen Opleiden aan de PABO in Gouda volgen. De studenten zijn
wekelijks op school om praktijkervaring op te doen. Maar liefst negen collega’s volgen de
mentorcursus. Zij halen voor de school het SAM certificaat binnen.
Ouderbijdrage
U ontvangt deze maand van ons een verzoek om een vrijwillige bijdrage over te maken. Met
deze extra middelen kunnen we bijvoorbeeld een rijke(re) leeromgeving realiseren: projecten,
hoekenwerk, excursies en digitale programma’s. De richtbedragen die overlegd zijn met de MR,
zijn net als vorig jaar voor 1 kind € 40,-, voor twee kinderen € 60,- en voor drie of meer
kinderen € 75,-. Als u een hoger bedrag wilt overmaken, is dat uiteraard geen probleem. We
zullen alle bijdragen met dankbaarheid ontvangen.
Verrijkingsgroepen
Vorige maand zijn we gestart met een nieuwe voorziening voor kleuters. Het gaat om een extra
aanbod voor kleuters die meer uitdaging buiten de groep nodig hebben. Twee kleine groepjes
komen op dinsdagmorgen in het pluslokaal samen. De eerste onder leiding van juf Hofman, de
andere met juf Van Veen.
Actiemarkt
Op D.V. woensdag 17 oktober organiseren we een actiemarkt waarvan de opbrengst in z’n
geheel besteed wordt aan de inrichting van het nieuwe speelplein. De voorbereidingscommissie
is druk bezig om alles te regelen. Deze week is u opnieuw gevraagd een bijdrage te leveren aan
het slagen van deze markt. Uw hulp is onmisbaar!
De markt vindt plaats op de begane grond van het schoolgebouw en op het plein. We hopen op
veel belangstelling van een vrijgevig publiek. In een speciaal bulletin wordt u nader
geïnformeerd over het aanbod en de activiteiten.
Privacy
Op de website hebben we ons privacyprotocol en de toelichting daarbij voor ouders geplaatst.
Deze documenten zijn tot stand gekomen in overleg met de juridische afdeling van onze
besturenorganisatie en in samenspraak met de medezeggenschapsraad. Deze geleding heeft
ingestemd met de inhoud. In hetzelfde rijtje met protocollen vindt u de gedragscode ‘sociale
media’. Dit document vertelt hoe wij op een goede en verantwoorde wijze gebruik willen maken
van de digitale communicatiemogelijkheden.
Nieuwbouw
De nieuwe school is van buitenaf goed te bewonderen nu de steigers verdwenen zijn en het glas
gezet is. Het geheel ziet er voortreffelijk uit, vinden wij. Ook de architect is zeer tevreden over
het resultaat en dat hoor je niet overal. De werklieden zijn hard bezig met het binnenwerk. De
werkzaamheden liggen op schema. De overdracht zal volgens planning half december
plaatsvinden. De verhuizing hebben we medio februari 2019 gepland.
Vacature
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Met ingang van eind november hebben we een tijdelijke vacature vanwege het verlof van onze
collega van groep 5a. Deze vervanging duurt tot aan de zomervakantie. We hebben al eerder
geadverteerd maar de vervanging is niet rond. Als u tips of ideeën hebt, dan houden we ons
aanbevolen.
Telling
Op 1 oktober, de dag van de telling, hebben we 449 leerlingen die onderwijs van ons krijgen.
Dit aantal is de basis voor de bekostiging van schooljaar 2019-2020. Ten opzichte van vorig jaar
zien we een groei van 19 leerlingen, dat is ruim 4%.
Enquête
D.V. november a.s. laten we een tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen van de
bovenbouw uitvoeren. Dit zal gedaan worden door DUO Onderwijsonderzoek&Advies en
gebeurt digitaal. U krijgt in week 45 een uitnodiging om hieraan mee te doen. We hopen op een
hoge responsfactor. De leerlingenquête vindt op school plaats.
Hulp
Via het oudste schoolgaande kind krijgt u vandaag of morgen de ouderhulplijst. Graag en ook
dringen doen we een beroep op uw actieve betrokkenheid. Zonder uw hulp kunnen we geen
school zijn, zoals we nu functioneren. We zien uw opgave met belangstelling tegemoet.
Cultuurproject
Deze maand zijn we het cultuurproject rondom het thema 'bouwen' gestart. Dit thema sluit
mooi aan bij de bouw van de nieuwe school. De komende weken wordt er in alle groepen
aandacht besteed aan dit onderwerp. We richten ons voornamelijk op de architectuur van een
(school)gebouw.
In de kleutergroepen komt een kunstenares langs. Zij hebben een les met drukinktrollers en
liedjes over huizen en schoolgebouwen. Met fantasievormen zullen zij een zelfverzonnen
schoolgebouw maken.
In de groepen 3-6 komt er ook een kunstenares langs. Daar staat het ontwerpen centraal.
Architectuur komt niet uit de lucht vallen. Waarom heeft de architect het nieuwe schoolgebouw
zo ontworpen? De functie en constructie van een gebouw moeten duidelijk zichtbaar zijn.
Groep 7a volgt een project dat georganiseerd wordt door de gemeente Zuidplas. Zij werken
rondom het thema herinnering aan de toekomst 2050. Er komt namelijk een nieuw
gemeentehuis. Hoe zal het gaan met Zuidplas; waar staan we over pakweg 30 jaar? De
gemeente Zuidplas heeft inwonerparticipatie hoog in het vaandel staan, van jong tot oud. Kunst
verbindt en de jeugd zit vol plannen en creatieve ideeën. Daarom willen ze de kinderen van
Zuidplas vragen om via tekst en beeld, hun gedachten en gevoelens over later met hen te delen.
Een mooi kunstproject voor het nieuwe gemeentehuis als ontmoetingsplaats ('gastvrij huis')
voor iedereen die betrokken is bij de gemeente.
Groep 7b en de groepen 8 hopen een bezoek te brengen aan Het Nieuwe Instituut in Rotterdam.
Het bezoek bestaat uit een rondleiding archief waar tekeningen en maquettes te zien zijn van
ontwerpen van scholen. Na de rondleiding gaan de kinderen aan de slag met het ontwerpen van
een school.
Groet
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de inrichting en het gebruik van de nieuwe
schoolomgeving. Het is mooi om te merken dat we daar samen voor gaan. Op onze oproep om
medio januari in het nieuwe gebouw te gaan timmeren en inrichten hebben we verschillende
enthousiaste reacties gehad.
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We zijn verder druk bezig met de aanschaf van het nieuwe schoolmeubilair en de inrichting van
het plein. Op bestuursniveau is de aandacht nu gericht op het beheer van het gebouw door de
drie partijen. De sfeer is op alle niveaus goed en daar zijn we dankbaar voor.
Met vriendelijke groeten, R.D.L. Remmers, directeur
Goed Gedrag
Goed gedrag in groep 1a…
In onze groep zijn we druk bezig met het leren van alle regels en omgangsvormen in de groep
en daarbuiten. En we kunnen zeggen dat de kinderen het goed oppikken en erg enthousiast zijn.
Ze lopen als muizen door de gang, halen hun jas met hun mond op slot ( nou ja, meestal) en
kunnen al heel goed in de rij staan en lopen. Zo hebben we al heel wat muntjes verdiend en
beloningen gekregen. Ook hebben we met elkaar regels voor in de klas besproken en er een
blad met foto’s van gemaakt. Nu hoeven we allen maar naar dat blad te kijken en weten we weer
dat er maar één tegelijk praat, dat we van elkaar afblijven en dat we het speelgoed, waarmee
we gespeeld hebben, ook weer opruimen. En op een ander blad hangen onze foto’s achter
activiteiten waar we goed in zijn, dus als we bv problemen hebben bij het puzzelen, kijken we
even wie ons daar bij kan helpen. Gelukkig houden we elkaar bij al deze zaken goed in de gaten,
zodat de juf het niet allemaal alleen hoeft te doen ;).
Hartelijke groet van groep 1a en de juffen
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