Belangrijke data
Zaterdag 26 oktober ‘19
Maandag 28 oktober ‘19
Vrijdag 1 november ‘19
Maandag 4 november ‘19
Maandag 11 november ‘19
Donderdag 14 november ´19
Vrijdag 15 november ‘19
Maandag 18 november ‘19
Week 47 ‘19

André jarig!!
Weekopening groep 6/7
Groep 1/2 vrij!!
Weekopening groep 1/2 Jolyne
Weekopening groep ⅚
MR
Groep 1/2 vrij!!
Weekopening groep 4
Oudergesprekken

Voorstellen Marloes Mooren
Hallo! Ik ben Marloes Mooren, 40 jaar en moeder van 2 kinderen. Van
origine ben ik Limburgse, heb ik ruim 10 jaar in Eindhoven gewoond en
woon ik sinds 8 jaar met veel plezier in Helmond.
Ik heb 15 jaar als leerkracht bij stichting SKPO in Eindhoven gewerkt.
Door het tijdrovende woon- werkverkeer heb ik besloten een baan
dichter bij huis te zoeken. Dat is gelukt! Sinds afgelopen mei ben ik werkzaam voor
stichting Platoo waarbij ik bewust heb gekozen voor de vervangingspool. Ik wil zien
welke scholen allemaal bij Platoo horen. Ik vind het erg leuk om de verschillen tussen
de scholen te zien en doe zo een hoop nieuwe ervaringen op.
Toch is het ook heel fijn om een 'vast honk' te hebben. Toen ik vorig jaar kwam
vervangen op de Driehoek voelde ik me meteen thuis. Ook de visie van de school past bij
mij als leerkracht. Ik heb de mogelijkheid om hier een dag vast te werken dan ook
aangegrepen en daar ben ik heel blij mee! Momenteel sta ik iedere dinsdagmiddag in
groep 1/2 van Jolyne zodat zij zich kan richten op haar taken als intern begeleider. In de
ochtenden ben ik bezig met andere ondersteunende taken. Woensdag, donderdag en
vrijdag vervang ik op verschillende Platoo scholen.
Groetjes Marloes
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Oplossing vervanging 3 oktober en 4 oktober
Op donderdag 3 oktober en vrijdag 4 oktober hebben we door ziekte een beroep moeten
doen op onze vervangerspool. Helaas was er voor beide dagen geen vervanging beschikbaar.
Dat betekent dat we zijn gaan kijken naar een interne oplossing. Deze keer bood ook dit
geen mogelijkheden, waardoor we genoodzaakt waren de kinderen op beide dagen te
verdelen.
Omdat we merken dat we steeds vaker te maken krijgen met een lege vervangerspool als
direct gevolg van het lerarentekort willen we een aantal punten uit ons beleid, dat is
besproken in de MR, omtrent vervangingen met u delen. Deze punten gaan spelen op het
moment dat alle externe en interne mogelijkheden zijn onderzocht, maar geen succes
hebben opgeleverd.
-

Maximaal twee dagen per week wordt een groep verdeeld. Op de derde dag vragen we
ouders om hun kind(eren) thuis te laten.
Er zal niet meer dan 2 dagen in 2 weken gevraagd worden om kinderen uit eenzelfde groep
thuis te laten.
Wanneer bovenstaande wel aan de hand is, zal vanuit ons professioneel handelen een keuze
worden gemaakt van welke groep we de ouders vragen om hun kind(eren) thuis te laten.

Binnenkort wordt dit beleid in het team en de MR geëvalueerd en waar nodig aangepast.
Deze aanpassingen worden tegen die tijd weer met u gedeeld.
Mocht u zelf of iemand uit uw directe omgeving een lesbevoegdheid hebben en ervoor
openstaan om bij ziekte te vervangen, dan horen wij dat heel graag. Geef dit dan door aan
Daan.

Inzet 4de jaars studenten
In overleg met PlatOO en de PABO mogen wij ook 4de jaars studenten benaderen om onder
supervisie van een leerkracht in te vallen in een groep. Daarom heb ik in de afgelopen
periode Lucas Fransen (4e jaars student groep 5/6) en Noël van Goor (4e jaars student groep
7/8) gevraagd of zij ervoor open staan om op woensdag, donderdag of vrijdag incidenteel in
te kunnen vallen bij ziekte. Zij hebben hier positief op gereageerd, dus ook die optie nemen
we mee wanneer we een vervanger nodig hebben.

Groep 3 en groep 4
Tot de herfstvakantie hebben we op maandag- en dinsdagmiddag groep 3 en groep 4
samengevoegd. Doordat dit schooljaar Marloes op dinsdag werkzaam is, kunnen we nu ook
op dinsdagmiddag een losse groep 3 en een losse groep 4 draaien. Hierdoor voegen we
alleen op maandagmiddag beide groepen nog samen en draaien we dit schooljaar bijna
volledig 7 groepen!
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Schoolapp
Over enkele weken zullen we gebruik gaan maken van een schoolapp. Via deze app zal alle
communicatie gaan verlopen. Denk hierbij aan nieuwsbrieven, ziekmeldingen,
verlofaanvragen, maar ook het intekenen als hulpouder. Daarnaast zal op dat moment
Klasbord vervangen worden en terug te vinden zijn binnen deze schoolapp.
Op dit moment zijn we nog bezig met het vullen en testen van deze app. Wanneer dit
voltooid is zullen we duidelijk communiceren hoe je als ouder toegang krijgt tot deze app en
hoe deze te gebruiken is. Dit middel heeft als doel om de communicatie rondom alle schoolse
zaken verder te verbeteren.

Terugblik literaire avond
Ook dit jaar was de literaire avond een groot succes. Na een creatieve en humoristische
opening hebben alle aanwezige ouders en kinderen een kijkje kunnen nemen in alle klassen.
In iedere klas was een soort tentoonstelling te zien rondom de thema´s ¨Reis je mee¨ en
¨Vervoer¨. De tentoonstellingen waren dit jaar erg gevarieerd. Van filmpjes tot foto´s en van
zelfgemaakte koffers tot geweldige kleurrijke en kunstzinnige voertuigen. Onze teamscholing
¨procesgerichte didactiek¨ was hierbij duidelijk zichtbaar. Van ouders hebben we ook veel
positieve reacties ontvangen en werd benoemd dat er hard gewerkt is en dat dit een erg
kleurrijk geheel heeft opgeleverd.

Herhaalde oproep: Hulp nodig in de versiergroep!!
Wie is er creatief en heeft zin en tijd om de versiergroep van school te komen helpen?
Ieder seizoen proberen zij er iets leuks van te maken. Daarbij is hulp van harte welkom.
Meld je ook aan als je maar af en toe zou kunnen helpen. Aanmelden kan bij Daan.

Data oudergesprekken groep 1 t/m 7
Groep 1/2 Jeanne dinsdag 19 november en woensdag 20 november
Groep 1/2 Jolyne dinsdag 19 november en woensdag 20 november
Groep 3 Carry en Meike dinsdag 19 november en woensdag 20 november
Groep 4 Kim en Diana maandag 18 november en woensdag 20 november
Groep 5/6 Daniël en Lucas dinsdag 19 november en woensdag 20 november
Groep 6/7 Anne en Jacobine dinsdag 19 november en woensdag 20 november
Groep 7 Suzanne, Daan en Noël woensdag 20 november

Inschrijven oudergesprekken
Tijdens deze gespreksronde voeren de leerkrachten gesprekken met u als ouder. Het zal
daarbij gaan om de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van uw kind(eren).
Daarnaast is er natuurlijk ruimte om uw vragen te stellen en/of zorgen te delen.
Voor de kinderen van groep 8 vinden er nu geen oudergesprekken plaats. Deze zullen in
januari plaatsvinden rondom het definitieve advies.
De oudergesprekken kunt u zelf inplannen. Vanaf a.s. woensdag (30 oktober) zullen de
inschrijflijsten (waarop de momenten staan waarop de gesprekken gevoerd kunnen worden)
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opgehangen worden in de hal op school. U kunt hierop zelf aangeven wanneer u in gesprek
wilt. Zo zullen er steeds minder keuzemogelijkheden zijn. Indien nodig/ gewenst kunt u zelf
onderling ruilen. De oudergesprekken duren 10 minuten. Er zijn een aantal regels die we
hierbij hanteren:
1. Ouders die 3 kinderen of meer op school hebben mogen een dag eerder inschrijven dan
alle andere ouders. Dus a.s. woensdag enkel de ouders van 3 of meer kinderen. En vanaf
donderdag alle overige ouders. Er zijn meer plaatsen beschikbaar dan dat er gesprekken
gevoerd worden.
2. Wanneer je meer dan 1 kind hebt, zorg je dat er 10 minuten pauze tussen de gesprekken
zit. Bijv. Klaas om 15.30 tot 15.40 uur & Merel om 15.50 tot 16.00 uur

Volgende nieuwsbrief
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Bijlagen



E HBO-VERENIGING AARLE-RIXTEL

START CURSUS EERSTE HULP BIJ KINDEREN
dinsdag 5, 12, 19 en 26 november van 20.00 tot 22.30 uur
IN DE DREEF
Bestemd voor ouders, grootouders en ieder die met kinderen omgaat

Informatie: Ans Corbeij, tel. 0492 – 38 15 96
AANMELDEN: ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl
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