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INLEIDING

Vandaag hebben we in de hal met alle kinderen van onze school de eerste adventskaars
aangestoken. Elke week zal een groep meewerken tijdens onze adventsvieringen om zo als
school toe te leven naar het kerstfeest!

Het is weer zover,
het is weer advent,
kijk hoe het eerste kaarsje brandt!
Een vuurtje dat loopt, dat maakt ons bekend,
licht zal er komen, licht in het land!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sinterklaas
Zoals jullie allen vast wel weten heeft sinterklaas dit jaar een nieuw paard: Ozosnel. Maar
Ozosnel is heel bang voor water. Nu was de vraag van Sinterklaas of de kinderen op school
een droog plekje voor Ozosnel konden maken mocht het buiten regenen. De kinderen van
onderbouw hebben in de kleuterberging een heuse stal gemaakt voor Ozosnel. Met hooi, stro,
water en voer voor het paard. We hebben al gemerkt dat Ozosnel al een paar keer is langs
geweest, want de bak water was leeg en de wortels half opgegeten. Ozosnel zal het vast naar
zijn zin hebben hier in onze stal. En wat knap dat de kinderen zo goed voor hem zorgen.
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Wist u dat?
•

We afgelopen donderdag, 28 november, een goede audit hebben gehad? Het
auditteam is tevreden over de volgende zaken:
Open en fijne sfeer bij ouders, leerlingen en team!
Samenwerking in het dorp.
Alle leerlingen zijn in beeld!
Heldere structuur. Taakgerichte werksfeer. Variatie in werkvormen.
Voorbeeld voor andere scholen >borging vreedzame school.
Rust ondanks directeurswisselingen.
Onderwijsresultaten op orde!
Kortom een ontwikkeling om trots op te zijn!!!
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•

we als school in 2020 verder werken gaan werken aan de volgende ontwikkelpunten
vanuit de audit:
-

Evaluatie van de groepsplannen (september t/m december 2020)
Naast feedback geven op werkhouding, ook feedback geven op leerstrategieën.

•

je als ouder (met een beperkte budget/inkomsten) bij info@leergeldhaaksbergen.nl en
www.leergeld.nl/haaksbergen informatie kunt lezen om een vergoeding te krijgen voor
bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of een computer.

•

de flyer/bijlage van Cool2Bfit de moeite waard is om even door te nemen?

•

de kinderen in groep 8 1959 euro hebben opgehaald met het verkopen van
Kinderpostzegels? Als school hebben we voor het 27e jaar meegedaan met de verkoop
van Kinderpostzegels. Mooi dat we op deze wijze kunnen bijdragen aan de goede
doelen van de Kinderpostzegels!

•

er deze week en volgende week sollicitatiegesprekken zijn voor procedure voor een
nieuwe directeur? De benoemingscommissie wil graag voor de kerstvakantie de
procedure afronden.

•

we als team goed kunnen terugkijken op de tienminutengesprekken waarin de
kinderen van groep 3 t/m 8 ook aanwezig waren?

•

we normale schooltijden (tot 14.30 uur) hanteren op donderdag 5 december?

•

de kinderen van alle groepen al druk bezig zijn met het maken van werkjes voor de
kerstmarkt op woensdag 18 december 2019?

Ouderraad & school
Beste allemaal,
Traditie getrouw was ook dit jaar de Jaarvergadering van de Ouderraad op de eerste
maandag na de herfstvakantie, 28 oktober jl.
Tijdens deze bijeenkomst bespreken we onder andere het jaarverslag van de Ouderraad,
waarin we alle activiteiten vermelden waarbij de Ouderraad betrokken is of georganiseerd
heeft. Daarnaast bespreken we ook altijd het Financiële jaarverslag en de begroting voor het
nieuwe jaar. Naar aanleiding van de besproken onderwerpen kwamen er weer interessante
vragen en opmerkingen naar boven tijdens de bijeenkomst. Dit waarderen wij enorm want dit
is een goed moment om bepaalde zaken met betrekking tot de Ouderraad of school te
bespreken.
Ook dit jaar waren van school, naast de directeur Pieter Olthof, weer een aantal team leden
aanwezig.
Na de jaarvergadering van de Ouderraad heeft Pieter een aantal goede zaken met betrekking
tot school gepresenteerd en hebben we een open discussie kunnen voeren.
Het was een geslaagde avond.
Echter, in tegenstelling tot voorgaande jaren, was de opkomst van ouders gering. Dit vinden
wij jammer. Wij begrijpen uiteraard dat iedereen druk is en veel verplichtingen heeft, maar
deze avond is juist een goed moment om onderwerpen bespreekbaar te maken. Daarom
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zouden wij het als Ouderraad waarderen als er volgend jaar weer een grote opkomst is.
De ouders die aanwezig waren, alsmede het team van school, willen we graag hartelijk
bedanken voor de aanwezigheid!
Ook dit jaar zal de Ouderraad weer meerdere activiteiten/feestdagen met heel veel plezier
(mede) organiseren voor alle kinderen.
Dank jullie wel.
De Ouderraad

De Vreedzame School

Sinds deze week hangt bovenstaande afbeelding bij de ingang van de school, zodat ouders en kinderen
weten met welk aspect van de Vreedzame School wij bezig zijn.
We zijn ontzettend trots op de positieve feedback die we hebben ontvangen van het auditteam!
Tips voor thuis: Reminder:
In school, thuis en de wereld om ons heen is het van belang de discussie en dialoog op een positieve
manier met elkaar aan te gaan. Juist thuis is het een veilige plek om een mening te verwoorden, denken
aan wat anderen willen en te leren kijken naar het algemeen belang. Geniet van de gesprekken die je zo
hebt.

Leerlingenraad 2019-2020
Vandaag, 2 december 2019, is de leerlingenraad weer bij elkaar geweest.
We hebben gesproken over de audit van vorige week. Vijf leerlingen van school hebben een
goed gesprek gevoerd met de auditoren.
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Daarnaast hebben we geconcludeerd dat de kinderen hun fiets in de fietsenstalling goed
kunnen pakken. Alleen de kinderopvang/BSO mag nog vaker aangesproken worden.
Meester Pieter heeft in de afgelopen weken regelmatig gekeken of er voldoende ruimte is om
de fietsen te kunnen stallen. Op alle dagen is er voldoende ruimte voor de fietsen.
Vervolgens hebben we met de leerlingenraad gesproken over een kleurrijk schoolplein. Heel
fijn dat Judith ter Huurne d.m.v. de mail heeft meegedacht met de leerlingenraad. Vanaf
vandaag hangt er in de hal van de school een blad met onderstaande tekst.
Voel je vrij om iets te knippen, plakken of op te schrijven!
Eind januari 2020 kijken we wat de opbrengst aan ideeën is. We gaan dan een plan maken
voor de OR, zodat we in maart 2020 enkele ideeën in de praktijk gaan uitvoeren!

Een kleurrijk schoolplein!
Knip, plak, schrijf je ideeën op dit blad.
De leerlingenraad zal eind januari 2020 vanuit alle ideeën een keuze maken.
Maandag 27 januari 2020 is de volgende leerlingenraad. Onderwerp: keuze maken ‘een
kleurrijk schoolplein!’

Agenda inclusief studiedagen en vakantierooster 2019-2020:
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•

LET OP: De kinderen van groep 1 t/m 3 zijn dinsdag 21 januari 2020 om
12.00 uur vrij in verband met een studiemiddag van de leerkrachten van de
groepen 1 t/m 3.

•

We vieren Koningsdag op 24 april 2020 (i.p.v. op 17 april 2020).

•

Donderdag 13 februari 2020 zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team.

•

Maandag 25 mei 2020 zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team.

•

Daarnaast is groep 1/2 extra vrij van 8 t/m 10 juni 2020.

Vakantierooster 2019 – 2020
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag + vrijdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

21 december 2019 t/m 5 januari 2020
22 februari t/m 1 maart 2020
13 april 2020
25 april t/m 10 mei 2002
21 mei en 22 mei 2020
1 juni 2020
10 juli om 12.15 uur t/m 23 augustus 2020

