Nieuwsbrief
30-01-2016

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Stjelp,

Agenda

Hierbij ontvangt u nog een extra nieuwsbrief. Deze nieuwtjes waren te laat
voor de nieuwsbrief vorige week Ze zijn echter ook te belangrijk om nog langer mee te wachten. U zult o.a. een uitnodiging vinden voor een informatieavond m.b.t. het continurooster. Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

15 februari
Studiedag, kinderen zijn vrij.
17 februari 20:00 uur
Informatieavond
19 februari

Team De Stjelp

Groep 7 schoolarts

Kort nieuws

De volledige jaarkalender is
te vinden op onze website!

Schoolarts
De kinderen die dit jaar
in groep 7 zitten en vorig jaar geen schoolarts
hebben gezien, hebben
een uitnodiging ontvangen. Op 19 februari
hoop de schoolarts jullie te zien.
Zit uw kind in groep 8
en heeft hij/ zij ook een
brief gekregen, dan is er
sprake van een herhalingsbezoekje.

Juf Sytske
Juf Sytske is nog niet
hersteld van Pfeiffer.
Het heeft tijd nodig.
Tot de voorjaarsvakantie komt juf Antje op
woensdag en donderdag invallen. Juf Antje is
inmiddels een bekend
gezicht en zo hebben
we ook voor langere tijd
een vast gezicht. Zo is er
wat meer continuïteit.
We denken dat dit voor
iedereen wat rustiger
zal zijn.

Portfolio
Mocht het portfolio van
uw kind nog thuis liggen. Wilt u dan zo vriendelijke zijn deze mee
naar school te nemen?

Let op! Vrije dag
15 februari is uw kind
vrij.
De leerkrachten zullen
dan vergaderen, plannen
evalueren en de laatste
puntje op de i zetten van
het portfolio.
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Informatieavond continurooster
Al geruime tijd ontvangen de MR en het team geluiden op van ouders met de vraag om over te gaan op het
continurooster. De MR en het team zijn hierop ingegaan door te onderzoeken of dit mogelijk is.
In het begin van het schooljaar is gekeken naar de stappen die genomen moeten worden voor eventuele
invoering van het continurooster. We hebben in eerste instantie gekeken of een continurooster uitvoerbaar is. Tevens is er gekeken bij scholen in Wommels en Itens waar al gewerkt wordt met een continurooster. Die ervaringen hebben we meegenomen bij het zoeken naar mogelijkheden.
We kunnen concluderen dat een eventuele overgang naar een continurooster technisch gezien zou kunnen. Daarnaast weten we nu hoe de weg om samen tot een besluit te kunnen komen (wel of geen continurooster) er uit ziet. Daarmee komen de MR en het team ook tot de conclusie dat het de moeite waard is
om samen met jullie te gaan kijken wat het draagvlak is voor een ander dagritme.
We willen u graag verder informeren tijdens een informatieavond. Samen kijken we deze avond hoe een
continurooster op De Stjelp eruit zou gaan zien, wat eventuele voor- en nadelen zijn en hoe het traject om
samen tot een besluit kunnen komen verder zal lopen. Een goede samenwerking en steun van de ouders
om dit te onderzoeken staan daarbij voorop.
De MR en het team wil u dan ook als ouder van harte uitnodigen op woensdag 17 februari om de informatieavond bij te wonen. De avond start om 20:00 uur op school.
Mocht u deze avond niet kunnen, maar wilt u wel graag geïnformeerd worden of heeft u vragen, laat het
dan even weten. We nemen dan even contact met u op om ook u te informeren.
Met vriendelijke groet,
MR en team De Stjelp.

