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Schoolfruit

We zijn dit jaar weer ingeloot om mee te doen aan het “Europees
Schoolfruitprogramma”. Dit betekent dat vanaf volgende week de kinderen
21 weken lang op woensdag, donderdag en vrijdag om 10.00 uur een gezond
tussendoortje krijgen in de vorm van een stuk groente of fruit. De kinderen
hoeven op die dagen, behalve iets te drinken, geen eten mee te brengen.
We hopen natuurlijk dat ook op de andere dagen ouders en kinderen
gestimuleerd worden om gezond te snacken!

Afwezigheid juf Albertine

Volgende week (van 7 t/m 11 november) is juf Albertine afwezig. Zij gaat naar
Wit-Rusland om een groep kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar uit de
Tjsernobylregio op te halen die voor hun gezondheid 7 weken in Nederlandse
gastgezinnen zullen verblijven. Juf Albertine wordt deze week vervangen door
meester Bernard.

Groep 2

Vanaf dinsdag 15 november gaan de kinderen van groep 2 elke
dinsdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur naar juf Albertine. Zij gaat met de
kinderen aan de slag met letters en woorden, met hakken en plakken, met
rijmen, met tellen, kortom met alle vaardigheden die de kinderen in groep 3
nodig hebben. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat dit uurtje in de
week heel effectief is.
De kinderen van groep 3/4/5 gaan op dat moment met juf Pauline naar “De
Splitting”. De kinderen krijgen gymles van meester Stefan.

Agenda
08-11-2016 Juf Pauline afwezig
i.v.m. directieoverleg. Juf
Jacqueline groep 6/7/8
08-11-2016 Mieke komt dansen
met groep 1/2
09-11-2016 Start schoolfruit
12-11-2016 Oud papier
14-11-2016
Ontruimingsoefening
17-11-2016 Mieke komt dansen
met groep 3/4/5
24-11-2016 10 minutenavond

Verjaardagen
Ouderportaal

Ouders hebben toegang tot het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem
‘Parnassys’. Door in te loggen in dit portaal ziet u de persoonsgegevens van uw
kind, de resultaten van de CITO toetsen en, indien aanwezig, de hulpplannen.
Na de tien-minutenavond van 24 november kunt u ook gespreksverslagen
nalezen. De verslagen kunt u inzien door op het tabblad ‘notities’ te klikken.
Heeft u opmerkingen over de verslaglegging of kunt u zich niet vinden in de
bewoording? Dan kun u binnen vier weken contact opnemen met de
leerkracht. Wanneer wij na vier weken geen bericht hebben ontvangen, gaan
wij er vanuit dat u akkoord gaat met het verslag.
Heeft u geen inlog gegevens ontvangen voor het ouderportaal of bent u het
wachtwoord vergeten? Stuur dan een mail naar cbsschool59@conod.nl. U
ontvangt dan binnenkort een mail met nieuwe inloggegevens.

Luizencontrole

Alle kinderen zijn deze week weer gecontroleerd op hoofdluis. Gelukkig waren
alle kinderen “schoon”. Dit willen we natuurlijk graag zo houden en daarom zijn
we op zoek naar ouders die na elke schoolvakantie willen helpen met de
controle.
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10-11-2016 Ines en Ties uit
groep 4

Kort verslag GMR vergadering 11 oktober 2016
De GMR heet de nieuwe Ambtelijk Secretaris, Ellen Zee, hartelijk welkom!
Tijdens deze GMR vergadering zijn beleidstukken ter sprake gekomen die
betrekking hebben op alle CONOD scholen. Immers de primaire taak van de
GMR is om het voorgenomen beleid te toetsen. Dat voorgenomen beleid is
opgesteld door het college van bestuur en het college van bestuur legt op zijn
beurt weer verantwoording af over het gevoerde beleid. De leden van de GMR
zitten zonder last of ruggespraak in de GMR. Zij besluiten dus zelfstandig over de
aangeboden beleidsstukken.
Deze keer hebben zij gesproken over:

Protocol digitale handtekening
Het protocol bevat afspraken over de wijze waarop het bevoegd
gezag omgaat met registreren, verzamelen en monitoren van tot een
persoon herleidbare gespreks- en beoordelingsformulieren.

Strategisch Beleidsplan
Het doel is om de beleidsrichting voor de komende jaren vast te leggen.
Het beleid geeft richting aan de toekomst voor personeel en onderwijs.

Scholingsbeleid
Het beleid waarborgt dat scholen kunnen blijven rekenen op structurele
scholingsmogelijkheden en faciliteiten.

Taakbeleid
Stichting CONOD is voornemens scholen de keuze te bieden om over te
stappen naar het overlegmodel met ingang van schooljaar 2017/2018.

Kleuternieuws

Verder zullen scholen die nog niet vertegenwoordigd zijn in de GMR opnieuw
benaderd worden voor het actief werven van een kandidaat-lid voor het
vertegenwoordigen van de ouders.

Letterkoffer: Jaylen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben: de GMR is bereikbaar via
gmr@conod.nl .

Thema: Sint Maarten/Lampion

Letter: L

10-minutenavond

Met ingang van dit schooljaar organiseren wij in november een tienminutenavond. Als u de resultaten van uw kind met de groepsleerkracht wilt
bespreken kunt u zich opgeven. In tegenstelling tot de tien-minutenavonden in
januari en juni, naar aanleiding van het rapport, is deze avond facultatief: u
krijgt dus een uitnodiging als u zich opgeeft of wanneer de leerkracht u graag
wil spreken.

Bijbelrooster

7 t/m 11 november 2016
Saul en David, 1 Samuël 18:1-16
Jonatan komt te hulp, 1 Samuël 19:1-7
Het plan van Michal, 1 Samuël 19:8-17
14 t/m 18 november 2016
In het profetenhuis, 1 Samuël 19:18-24
Jonatan helpt David, 1 Samuël 20:1-23
David moet weg, 1 Samuël 20:35-42

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 17 november.
Met vriendelijke groet namens het team, Pauline Bokhorst
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Elk weekend mag een kleuter
de logeerkoffer van Borre mee
naar huis nemen. Op maandag
komt de koffer dan weer terug
op school. Dit weekend mag
Borre bij Joris logeren

