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MAANDINFO loc. Wijkersloot

December 2018
Pleincoaches

Afgelopen maand
hebben 2 nieuwe
pleincoaches hun
diploma overhandigd
gekregen.
Gefeliciteerd Cindy en
Djay!

5 december

Sinterklaas en zijn pieten bezoeken onze school. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn
vandaag om 12.00 u. vrij. Wilt u de kinderen net als andere dagen gewoon ’s ochtends in de
klas brengen? De leerkrachten gaan met de kinderen naar de gemeenschapsruimte om sint en
de pieten daar te ontvangen.

17 december

Groep 3/4 brengt een bezoek aan de bibliotheek.

20 december

Groep 5/6 brengt een bezoek aan het Catharijne convent in Utrecht. Ze doen daar mee aan het
“Kerstival”. Ze gaan met de auto.

20 december

Kerstwandeling donderdagavond 20 december 17.30- 18.45 zie ook verder in deze maandinfo

21 december

Kerstontbijt
Dit jaar zal er een kerstonbijt plaatsvinden in de groepen 1 t/m 8. Na sinterklaas komt er een
intekenlijst te hangen bij iedere groep waarop u kunt intekenen wat u voor dit ontbijt wil
verzorgen voor de groep van uw kind(eren). Na het ontbijt wordt in elke groep het kerstverhaal
verteld door de leerkracht.

21 december

Alle kinderen zijn vandaag om 12.00 vrij!

22 dec. t/m 7 januari

Kerstvakantie (Let op maandag 7 januari zijn de kinderen nog vrij in verband met een
studiedag voor de leerkrachten)

Kerst 2018
Dit jaar vieren wij de kerst gezamenlijk met beide locaties in het park de "Kokkeboogaard" (buiten).
Op deze avond verzorgen de groepen 2 t/m 8 een optreden. Wij sluiten de avond af met samenzang door
kinderen en ouders.
U krijgt, na sinterklaas, een mail met daarin uitgebreide informatie hierover.
Glazen potjes
Voor Kerstavond hebben wij glazen potjes(schoon, zonder etiket en zonder deksel) nodig.
Helpt u ons mee sparen? Graag inleveren bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!

Leskracht
Afgelopen week zijn we begonnen met het nieuwe thema van Leskracht. Het nieuwe thema is “feest”.
Weet jij waarom we St. Maarten vieren? Heeft St. Nicolaas (Sinterklaas) daar iets mee te maken? En wat is het
verschil tussen ramadan en het vasten in het christendom? Veel feesten zijn ontstaan vanuit een geloof en
hebben een betekenis. Binnen ieder geloof is aandacht voor dankbaarheid, voor delen, voor warmte en voor
arme of eenzame mensen. Weet jij wat je viert en waarom er dan andere gewoontes gelden? Geldt dat voor
iedereen?
Deze vragen worden de komende weken door de kinderen beantwoord in de groepen 3 t/m 8. Per groep zullen er
verschillende accenten worden aangebracht rondom dit thema.
Let op! Ouderavond Leskracht op 10 januari.
10 januari organiseren we een ouderavond over Leskracht. De werkwijze van Leskracht wordt deze avond
uitgelegd door de schrijfster van Leskracht, Astrid Timmermans. Daarnaast willen we u informeren hoe Leskracht
binnen onze school wordt ingezet en wat dit betekent voor u en uw kind(eren). Een uitnodiging voor deze
ouderavond volgt later. Houdt u de datum vast vrij in uw agenda?
Kerstival – Catharijne convent groep 5/6
Samen met een museumdocent lopen de groepen door de kersttentoonstelling en leren ze van alles over lichtjes
en belangrijke sterren in de kerstperiode. Aan de hand van oude en nieuwe
objecten, verhalen en vertellingen zal de museumdocent de leerlingen
meenemen.

31 oktober was de feestelijke opening van het lokaal van de toekomst!
Op de foto de leerlingen van groep 7/8 die een presentatie hielden tijdens
de opening.
MR
Op 1 november heeft de MR vergaderd. Net als vorig jaar is er een
gezamenlijk overleg tussen de OR en de MR geweest. Dit heeft op 4 oktober
plaatsgevonden.
Vanuit de directie stonden o.a. de volgende onderwerpen op de agenda:
Kwaliteitsonderzoek Beatrix heeft grotendeels plaatsgevonden.
Wanneer de laatste gesprekken geweest zijn zal er een rapportage
volgen.
1 oktober telling: De Beatrix groeit op beide locaties
Parro app: wordt getest met als doel de lijntjes met ouders kort te
houden en de betrokkenheid te vergroten.
Verbouwing Zuilenstein is toegelicht en besproken.
Naast deze onderwerpen zijn ook de terugkerende onderwerpen
(directiedoelstellingen en stand van zaken omtrent AVG) doorgenomen.
Verdere onderwerpen die in deze vergadering zijn besproken, waarbij de MR
de vinger aan de pols houdt zijn:
Inzet Lokaal van de Toekomst.
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Leskracht: de reacties zijn alle positief. Leerkrachten leren hier nog steeds, vandaar de studiedagen die
hier aan besteed worden. Vraag vanuit ouders is hoe de doelstellingen worden gehaald voor de vakken
die binnen Leskracht worden behandeld. Voorstel is om hierover een ouderavond te beleggen.
De communicatie tussen school en ouders is als onderwerp toegevoegd aan de agenda. Er is hier
binnen de MR en met de directie goed over gesproken en geconcludeerd dat er verbeterpunten zijn. De
MR heeft haar eigen rol hierin ook besproken.
De MR heeft de begrotingen van de OR-en besproken. Op de beantwoording van enkele vragen na zijn
de begrotingen in principe goedgekeurd.

Mocht u naar aanleiding van deze terugkoppeling vragen hebben, dan kunt u uw vraagstellen via
mrbeatrix@fluenta.nl of één van de MR-leden aanspreken op uw locatie. Dit geldt natuurlijk ook altijd voor andere
onderwerpen die u wilt delen met de MR.
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