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En wij dan?

Wij leren enWij leren en
  ontwikkelen samen
ontwikkelen samen

Wij leren en ontwikkelen samen!

Ik heb deze week zo genoten! Lopend door ons gebouw zag ik zoveel inzet van ouders/verzorgers! Ik zag 
ouders werken in de bibliotheek, er was een ouder die het kleuterplein bladvrij heeft gemaakt, er stonden 
maar liefst vijf ouders ananas te snijden voor ons fruitproject, er gingen ouders mee naar het
schoolzwemmen en er waren vier ouders die meegingen met groep 3 naar de Heimanshof. Ondertussen 
zijn de ouders van de medezeggenschapsraad al een aantal keer bijeen geweest èn niet te vergeten: de 
ouders van de oudervereniging bereiden achter de schermen de feestdagen in ons kindcentrum voor. En 
dan weet ik zeker dat ik nog een paar ouders ben vergeten (sorry!!).

De slogan van ons kindcentrum is: wij leren en ontwikkelen samen.
Met zoveel inzet van ouders/verzorgers vind ik dat we echt op de goede weg zijn met elkaar. Dankjulliewel 
(èn ga zo door!).

Na lezing van het vorige stukje zullen de ouders die altijd aan het 
luizenpluizen zijn zich afvragen waarom zij niet worden genoemd. 
Hen wil ik in een apart stukje eens even goed in het zonnetje 
zetten. Het lukt deze ouders nog steeds om met een minimum 
bezetting alle kinderen na de vakanties te controleren op luizen. 
Dat is iets waar wij, maar zeker ook alle ouders/verzorgers heel blij 
mee mogen zijn. Mag ik dan hierbij meteen een oproep doen voor 
nog een paar ‘luizenouders’ extra? Dat zou echt heel fijn zijn. Geef 
je op bij een van de medewerkers van school of bij Linda van der 
Laan, coördinator luizenpluizen (moeder van Jim).

http://www.jvanstolberg.nl/


Voortgangsgesprekken
Op maandag 21 november en woensdag 23 november t/m vrijdag 25 november vinden de 
voortgangsgesprekken plaats. Vanaf volgende week kunnen ouders/verzorgers via parro hiervoor 
intekenen. Om voor ouders/verzorgers met kinderen in meerdere groepen zoveel mogelijk 
aansluitende gesprekken te regelen, hebben deze voorrang bij het intekenen. 

Klassenplant

Intekenen voor de gesprekken gaat 
als volgt:
 maandag 14 november staat parro 
vanaf 8.00 uur open voor ouders 
met kinderen in meerdere groepen.
 dinsdag 15 november staat parro 
vanaf 8.00 uur open voor alle 
ouders.

 

Tijdens het voortgangsgesprek 
is je kind ook aanwezig. We 
zullen het hebben over hoe het 
gaat op school en de resultaten 
van de methodetoetsen 
worden gedeeld. Er is ook 
ruimte om vragen te stellen. 
Mocht je iets willen bespreken 
wat niet voor de oren van je 
kind is bestemd, dan kan het 
even op de gang wachten. 

Wanneer

 Wat

Intekenen

Wij willen heel graag een kindcentrum zijn met aandacht voor de natuur. Met tal van activiteiten 
proberen we kinderen kennis over de natuur bij te brengen. En ook liefde voor de natuur. 
Daarom start er binnenkort een volgend project: de klassenplant en het klassenstekje. Elke groep 
ontvangt een plant en een stekje. Het is de bedoeling dat de kinderen de plant zelf gaan 
verzorgen en proberen om zoveel mogelijk te weten te komen over de plantensoort. 

 
Ook het stekje moet worden verzorgd. Eerst moeten er wortels 
worden gekweekt, daarna kan het pas in de grond. Dus mocht je 
kind vragen om een bloempot of wat aarde, dan weet je waarvoor 
het bedoeld is. Oh ja, en natuurlijk gaan de kinderen vragen of de 
planten in de vakantie thuis mogen logeren. Dan weet je dat alvast.

Op het plein staat al 
een tijdje een 

kinderfietsje. Van wie 
is dit fietsje? Wil de 
eigenaar ervan het 

fietsje komen 
ophalen?

 



Iedereen weet dat er in heel Nederland een groot tekort is 
aan leerkrachten. Even wat cijfers: op dit moment is het tekort 
aan leerkrachten in het basisonderwijs maar liefst 9.100! 
Daarnaast worden er 1.100 schoolleiders gezocht. 

Het tekort aan leerkrachten is ook al voelbaar in ons 
kindcentrum. Met man en macht proberen de medewerkers 
van ons kindcentrum de gaten dicht te lopen. Dat valt dikwijls 
niet mee en het leidt tot een hogere werkdruk dan goed is. In 
maart willen we graag een derde kleutergroep starten, maar 
tot op heden hebben we hier nog geen leerkracht voor 
gevonden.

 

In onze zoektocht naar collega’s is het ons wel gelukt om voor groep 1/2B tot aan de kerst voor 4 dagen per 
week een invalleerkracht te vinden. Al is het maar tijdelijk, we zijn er wel ongelooflijk blij mee. Zij heet juf 
Loraine. Hierdoor krijgen juf Ilse en juf Jaël even de gelegenheid om alle taken die zij noodgedwongen 
moesten laten liggen, op te pakken. 
Mocht je als ouder/verzorger nog een leerkracht weten, dan gaan wij graag met hem of haar in gesprek. 

 

18 november de brandweer bezoekt
groep 4 en 7/8
21, 23 t/m 25 november voortgangs-
gesprekken
28 november groepspresentatie groep
1/2A en 6

Leerkrachtentekort steeds 
nijpender

Vorige week zijn er 
heel wat kinderen 
kunstzinnig bezig 

geweest tijdens het 
glaslichtproject 

onder leiding van 
een echte 

kunstenaar. Hier zie 
je een paar 

prachtige creaties.


