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Aankomst Sinterklaas in Vlaardingen
oudergesprekken voor ouders met kinderen in de groepen 3 t/m 8
verjaardag juf Felice

Oudergesprekken
Volgende week dinsdag en donderdag vinden de oudergesprekken
plaats voor de groepen 3 t/m 8. Na het startgesprek is dit het
tweede gesprek in dit schooljaar waarin u met de leerkracht(en)
kunt praten. Deze keer staan de vorderingen van uw kind(eren)
in de eerste maanden van schooljaar ‘17-‘18 centraal. Bij dit
gesprek hoort geen rapport. Het eerste rapport komt in februari
na de toetsen van januari. Het derde rapport komt aan het eind
van het schooljaar na de eindtoetsen. Om de gesprekken zo goed mogelijk te kunnen voeren
is het fijn als u het gesprek thuis al voorbereid door te praten met uw kind over het werken op
school. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u dan meenemen naar het gesprek. Dat
voorkomt “eenrichtingsverkeer” vanuit de leerkracht en maakt het gesprek veel nuttiger.
Een nieuwe juf voor groep Jip
Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het ons gelukt een
nieuwe juf te vinden voor groep Jip. Zoals eerder gemeld zal per 1
december juf Marije naar basisschool de Piramide in Rijswijk
gaan. Voor haar een mooie nieuwe uitdaging maar voor de school
een zorg om tijdig iemand te vinden die haar kan opvolgen. Vorige
week zijn er gesprekken met kandidaten voor deze baan geweest.
Wij hebben gekozen voor Liwia Strack van Schijndel. Zij zal
fulltime bij groep Jip zijn. Liwia is 25 jaar oud en in 2016
afgestudeerd aan pabo “Thomas More” in Rotterdam. In verband
met de opzegtermijn bij haar huidige werkgever zal zij op 15
december kunnen beginnen. De twee weken tussen Marije’s vertrek en Liwia’s komst zullen
we met een speciaal rooster voor de groepen Jip, Janneke en Takkie overbruggen. Daarover
worden de betreffende ouders binnenkort geïnformeerd.
Liwia zal niet helemaal onvoorbereid de groep van
Marije overnemen. Op maandag 27 november zal zij al
een dag op school komen om kennis te maken met de
kinderen, ouders en het werk zoals dat in groep Takkie
wordt gedaan.

Vervanging voor juf Jessica geregeld
In onze zoektocht naar een vervanger voor juf Marije
hebben we meerdere goede kandidaten kunnen spreken.
Vaak waren de opzegtermijn bij de huidige werkgever of de
gewenste werktijd een belemmering voor benoeming. Eén
van de kandidaten die wij spraken was per 1 februari 2018
op woensdag, donderdag en vrijdag beschikbaar. Dat was
voor de opvolging van juf Marije in groep Takkie niet handig.
Wel paste dit heel goed bij de werkdagen van juf Jessica
die waarschijnlijk eind februari met zwangerschapsverlof gaat. Daarom kunnen we nu al
laten weten dat bij aanvang van het zwangerschapsverlof van juf Jessica zij wordt vervangen
door Sanne Keizer-Stad. Juf Sanne werkt nu nog in Rotterdam maar wilde graag in haar
eigen woonplaats gaan werken, op een leuke school in een groep 3.
Kennismaken met sport
Sport uw kind nog niet of heeft hij of zij interesse in andere sporten?
Kom dan naar “Kies jouw sport!” Vlaardingen in Beweging
organiseert dit jaar per wijk twee sportmiddagen. De kinderen uit
de groepen 3, 4 en 5 zullen op school een enquête invullen met
daarin de vraag welke sport zij het liefst willen doen. De populairste
sporten worden aangeboden op de sportmiddagen. Er komen
instructeurs vanuit de verenigingen die deze sportmiddagen zullen
begeleiden. Hopelijk heeft uw kind na deze middag een idee welke
sport hij of zij wil gaan beoefenen. Informatie over de data en de
tijden volgt nog. Wilt u meer informatie over “Kies jouw sport?” Kijk
dan op de website van V.I.B.
http://www.stichtingvib.nl/activiteiten/kies-jouw-sport/
“Schaduwlid” voor de medezeggenschapsraad
Nadat William de Jong is gekozen tot het m.r.-lid namens de ouders is gevraagd of een
andere kandidaat bij de verkiezing, Sonja Schmit, hem wil ondersteunen bij het uitvoeren van
zijn taak. Zij heeft ja gezegd en is nu “schaduwlid” van de m.r. in de oudergeleding. William is
bij de eerste m.r.-vergadering ook verkozen tot voorzitter van onze m.r. en zal ook onze
ouders vertegenwoordigen in de GMR van Siko.

