Straapsels
6 juni 2019
Agenda voor de komende weken
Maandag 10 juni: 2e Pinksterdag,
alle kinderen zijn vrij
Dinsdag 11 en donderdag 13 juni:
Potloodadvies groep 7
Woensdag 19 juni: musical groep 8
Maandag 24 t/m donderdag 27 juni:
Kamp groep 8
Vrijdag 28 juni: groep 8 vrij
Volgend schooljaar
Hieronder vindt u welke
leerkrachten de groepen gaan
draaien in schooljaar 2019-2020.

groep 1-2 A
Juf Astrid
Juf Manon
groep 1-2 B
Juf Chantal
Juf Els
groep 1-2 C (NT2)
Juf Ilja
Juf Mariëtte
groep 3
Juf Chantal
Juf Noortje
groep 4
Meneer Mike

groep 5-6 A
Juf Linda
Juf Loes
groep 5-6 B
Juf Nicole
Juf Yolanda
groep 5-6 C
Juf Marlies
Juf Nicole
groep 7
Juf Richelle
Juf Tanja
groep 8
Meneer Jaimy
Juf Richelle
Taalklas groep 3
Juf Gerlaine
Topklas groep 7
Juf José
Gymleerkracht op vrijdag
Meneer Jaimy
Onderwijsassistentes
Juf Anniek
Juf Feia
Juf Saafa
Juf Sonja
Juf Syl gaat de Straap verlaten.
Zij heeft een nieuwe uitdaging
gevonden op een van onze OBSHscholen, waarover later meer.
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Straapsels
De vervangingen van Juf José
Veldwijk en meneer Mike Manders
zitten erop. Zij gaan allebei nieuwe
kansen benutten op andere scholen!
We hebben volgend schooljaar drie
combinatiegroepen 5/6. Dit doen
wij vooral omdat wij het als school
belangrijk vinden kleine groepen te
behouden. De ouders van die
leerlingen krijgen vandaag een brief
mee waarin we toelichten waarom
we ervoor gekozen hebben en hoe
dat dan in z’n werk gaat.
Nieuws vanuit het
partnerschapsteam
Op de avond van 27 februari 2019
kwamen heel wat ouders en
leerkrachten samen in het kader van
‘Actief Ouderschap’.
Het thema van deze wensen- en
verwachtingenavond was:
Hoe kunnen ouders nog meer
betrokken raken bij alles wat er op
school gebeurt?
De vele ideeën die daar uit
voortkwamen zijn de afgelopen
maanden door een werkgroep van
ouders en leerkrachten uitgewerkt.
Deze groep heet het
partnerschapsteam. Het
partnerschapsteam gaat nu aan de

slag met het onderzoeken van de
volgende drie activiteiten:
1.
Het organiseren van een
‘nieuwjaarsreceptie’ aan het begin
van het schooljaar, waarbij
ouders elkaar, de leerkrachten en de
klas op een ontspannen manier
leren kennen.
2.
De inzet van klassenouders,
zodat er nog meer en makkelijker
persoonlijk contact tussen ouders
en de leerkracht ontstaat en
iedereen zich betrokken kan voelen.
3.
De mogelijkheid om in alle
klassen met een app te gaan
werken, waarmee ouders en
leerkracht elkaar snel en
gemakkelijk weten te vinden. In
groep 8 gebeurt dit al en het blijkt
dat zowel ouders, als leerkrachten
zeer enthousiast hierover zijn.
Samen met het team wordt
de beste app voor onze school
gekozen.
Wij informeren u binnenkort over
de verdere uitwerking van deze
ideeën. Wilt u ook bijdragen aan de
invulling van deze punten? Geef het
dat dan gerust aan bij de leerkracht
van uw kind. Er staan mooie dingen
te gebeuren!
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