
NIEUWSBRIEF 
vrijdag 1 november 2019 

 

 

 

 

   
 

 

Agenda: 

• 6 november onderwijsstaking, de 

school is gesloten.  

• 7 november nationaal 

schoolontbijt èn diploma 

uitreiking mediatoren 

• 22 november 1e rapport gaat mee 

naar huis voor de groepen 3 t/m 8 

• 25 november t/m 6 december 

voortgangsgesprekken groepen 2 

t/m 8 

 

• 5 december Sinterklaasviering, 

kinderen om 12:00 uur uit.  

• 17 december Kerstviering. 

Kinderen om 12:00 uur uit, viering 

van 17:30 – 19:00 uur. 

• 18 december 11:45 uur afscheid 

schoolgebouw, kinderen om 

12:00 uur uit.  

• 19 en 20 december alle leerlingen 

vrij, verhuizing naar de tijdelijke 

huisvesting.  

 

Verhuizing 

 

 

Wij maken ons op voor de verhuizing naar 

de tijdelijke huisvesting. De aannemer is 

inmiddels aan de slag gegaan in het 

gebouw. In december gaan wij 

langzaamaan onze eigen spullen inpakken 

en over verhuizen. In de week van 16 

december zullen we misschien uw hulp wel 

nodig hebben. De leerkracht zal zelf een 

oproep doen als hij of zij hulp kan gebruiken 

bij het inpakken van de spullen van de klas.  

Maandag 16 december zoeken wij een 

aantal ouders die ons zouden willen helpen 

bij het inpakken van de algemene ruimtes 

en de magazijnen. Kunt u wat voor ons 

betekenen, wilt u dat dan via de mail laten 

weten ? Jessica.geldof@spoutrecht.nl 

 

 

 
 

Gesprekken en rapporten cyclus  Juf Lisa 

 

Al eerder melden we u dat n.a.v. uw input 

de rapportcyclus zal veranderen. Dat 

betekent dat de leerlingen van de groepen 

3 t/m 8 eind november al hun rapport 

ontvangen. Daar opvolgend vinden 

gesprekken plaats voor de groepen 2 t/m 8.  
In februari ontvangen de leerlingen dan 

geen rapport en vinden er geen 

oudergesprekken plaats, wel zullen we u 

  

Met heel veel pijn in het hart zullen wij 

afscheid nemen van Juf Lisa. Zij stopt eind 

december met haar werk als IB’er bij ons op 

school en gaat op zoek naar een nieuwe 

uitdaging. Wij wensen haar veel succes. 

Inmiddels is de zoektocht naar een 

vervangende intern begeleider gestart. 
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(digitaal) op de hoogte brengen van de 

CITO resultaten van uw kind.  

In mei ontvangen de leerlingen een tweede 

rapport en volgen er opnieuw gesprekken.  

De gesprekken in juli verdwijnen daarmee, 

wel zullen we u ook nu weer op de hoogte 

brengen van de CITO resultaten.  
 

 

 

 Lerarenstaking  

 

 

 

We informeerden u al eerder over de 

problemen rondom het lerarentekort.  

Vanaf januari zullen wij dit helaas ook gaan 

merken op school, in de mogelijkheden 

voor ambulante leerkrachten. Er zullen 

minder leerkrachten beschikbaar zijn die 

kinderen buiten de klas extra ondersteuning 

kunnen bieden. Het betekent dat wij ons 

zullen beraden hoe en òf we dit anders 

kunnen vormgeven.  

 

Het betekent ook dat we voor volgend 

schooljaar zullen gaan moeten kijken naar 

onze groepsgroottes. Op de Jules Verne 

hebben wij zeer kleine groepen, een 

gemiddelde groepsgrootte is echter 27 

leerlingen. Dit houdt in dat wij (in overleg 

met de MR) ons zullen buigen over de 

keuze:  

Grotere groepen en meer mogelijkheden 

voor ambulante leerkrachten buiten de klas.  

Of 

Kleine groepen en nauwelijks mogelijkheid 

tot ondersteuning buiten de klas.  

 

Daarnaast zijn ziektes van leerkrachten 

steeds minder goed op te vangen. Wanneer 

er geen vervanger beschikbaar is, zullen we 

kijken naar onze interne mogelijkheden. 

Helaas zal het steeds vaker voorkomen dat 

we u moeten meedelen dat er geen 

mogelijkheid is om de kinderen op school 

op te vangen en dat zij een dag thuis 

moeten blijven.  
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 Groep 4 en 5 

 

 

Groep 4 en 5 zijn gestart met het project 

‘jagers en boeren’. Ze weten inmiddels al 

veel bijv. over de dieren die er in die tijd 

geleefd hebben en de manieren waarop er 

gekookt werd. Vandaag werd er zelfs 

oerbrood gemaakt! 

De komende tijd doen ze verder onderzoek 

naar het onderwerp en presenteren hun 

bevindingen aan elkaar.  

Groep 8  

 
De afgelopen periode heeft groep 8 gewerkt 

aan het project 'Strijd voor gelijke rechten'. 

De kinderen hebben prachtige presentaties 

gemaakt en de ouders hebben ervan 

genoten. 

 

 

 
  

Groep 6,7,8 

 

 

De komende periode staat er een ander 

project voor de deur, en deze keer ook nog 

eens groepsoverstijgend. 

Samen met de groepen 6 en 7 gaat groep 8 

werken aan de thema's  'Flora en fauna in 

Nederland' en 'Het klimaat'.  

We hebben er weer zin in! 
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