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     17 juni 2019 

Nieuws uit de school! 

DENKT U ERAAN EEN WIJZIGING IN UW MAILADRES OF ANDERE GEGEVENS AAN ONS DOOR TE GEVEN? 

ZIEK MELDEN VAN LEERLINGEN GRAAG BIJ DE LEERKRACHT (directiemail wordt niet altijd voor schooltijd gelezen) 

Nieuws 

Naast het maandelijkse ‘Nieuws uit de school’ ontvangt u wekelijks ‘Nieuws uit de klas’ van de groep van uw 

kind(eren). 

Veel leesplezier! 

 

Schoolontwikkeling 

Schooljaarverslag en Schooljaarplan 

Tegen het einde van het schooljaar zijn we druk met het maken van het schooljaarverslag waarin we het afgelopen 

schooljaar evalueren. We kijken welke actie en ontwikkelpunten vanuit het schooljaarplan zijn behaald en welke 

punten we meenemen naar het komende schooljaar. Het schooljaarverslag is ook input voor het nieuwe 

schooljaarplan. Beide ontwikkelen we onder begeleiding van onze beleidsmedewerker ‘kwaliteitszorg’ van Arcade. 

Tijdens de laatste MR-vergadering van het schooljaar worden de documenten vastgesteld.  

Voortgang Plan van Aanpak 

De afsluitende ouderavond over ons Plan van Aanpak, in ons geval het lopende schooljaarplan, is op 

donderdagavond 27 juni. We verwachten u om 20.00 uur om vervolgens, onder het genot van een kop koffie of 

thee, te bekijken wat we het afgelopen jaar bereikt hebben en waar we mee verder gaan. We zullen dat doen aan de 

hand van beeldmateriaal en laten u het een en ander zelf ervaren! Wanneer u niet kunt komen horen we dat heel 

graag. De avond duurt tot uiterlijk 21.30 uur. 

Continurooster 

Vanochtend hebben 2 ouders, Monique Apeldoorn en Ana de Snoo, de enquêtes van het continurooster geteld. 

We hadden gezegd dat we een respons wilden van 65%. We hebben 32 gezinnen en 29 ingevulde enquêtes; een 

respons van 90%, erg fijn. 

Van de ingeleverde enquêtes wilden we dat 65% (19 gezinnen) voor zou zijn. Er hebben 8 gezinnen voor het huidige 

schoolmodel gekozen en 21 gezinnen kozen voor het continurooster, dat is 72%.  

Dit betekent dat we met ingang van komend schooljaar starten met het continurooster zoals u hieronder ziet. Alle 

kinderen nemen hun lunch mee naar school en eten dan tussen de middag op school met de leerkracht en gaan 

aansluitend onder toezicht van een teamlid of meerdere teamleden even buiten spelen.  

Aan een continurooster zijn geen overblijfkosten verbonden. Jettie Klunder handelt de huidige overblijfkaarten af. 

Als team zijn we erg blij met deze uitslag. Een continurooster betekent een kortere onderbreking van de 

onderwijstijd en minder onrust door de structuur. Wij verwachten daardoor een positieve invloed op o.a. het 

pedagogisch klimaat. 
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Model 2 (continurooster met vrije woensdagmiddag) 

 

 Onderwijstijd Pauze Onderwijstijd 

Maandag 8:30 – 12:00 u. 12:00 – 12.30 u. 12:30 – 14:30 u. 

Dinsdag 8:30 – 12:00 u.  12:00 – 12.30 u. 12:30 – 14:30 u. 

Woensdag 8:30 – 12:30 u.   

Donderdag 8:30 – 12:00 u. 12:00 – 12.30 u. 12:30 – 14:30 u. 

Vrijdag 8:30 – 12:00 u. 12:00 – 12.30 u. 12:30 – 14:30 u. 

• Groep 1 en 2: donderdagmiddag vrij 

• Groep 1 t/m 4: vrijdagmiddag vrij 

 

In dit model kan de pauze ook van 11.45 uur tot 12.15 uur zijn. 

 

Groepsverdeling schooljaar 2019-2020 

De afgelopen weken zijn we bezig geweest met de formatie en inzet voor het komende schooljaar. 

Ten opzichte van dit schooljaar zijn er enkele veranderingen.  

Sinds afgelopen januari werkt juf Sandra in groep 7/8. Juf Sandra is een invaller en heeft na de zomervakantie op een 

andere school binnen onze scholengroep een invalklus. Het is heel goed mogelijk dat we haar ook op onze school 

nog wel eens als invaller gaan tegenkomen.  

Meester Tom blijft leerkracht van groep 7/8 en juf Heleen wordt zijn duo collega. Juf Heleen is dit schooljaar na haar 

verlof gestart in groep 1/2/3 en daar heeft ze het erg naar haar zin maar omdat Juf Heleen veel ervaring in de 

bovenbouw heeft hebben we haar gevraagd komend schooljaar toch naar de bovenbouw te gaan in het kader van 

het schoolbelang. Wellicht gaat ze in de toekomst weer terug naar de onderbouw. In het begin van het schooljaar is 

juf Bonita naast juf Marijke gestart in groep 1/2/3 en juf Bonita zal ook het komende schooljaar naast juf Marijke 

gaan werken in groep 1/2/3. Zij is bekend met onze school en met ‘Mooi, weer spelen!’ wat erg goed loopt in deze 

groep. Juf Simone blijft de hele week als onderwijsassistent. Juf Manouk blijft in groep 4/5/6 en ook juf Danielle blijft 

gelukkig nog een jaar als stagiaire bij ons op school. Zij is in principe in meerdere groepen inzetbaar. 

Juf Ellen, onze intern begeleidster, zal komend schooljaar een dag meer bij ons op school zijn en ook enkele 

locatietaken voor haar rekening nemen.  

De precieze verdeling van dagen volgt nog, in een schema ziet het er als volgt uit: 

Groep 1/2/3  Juf Marijke, juf Bonita en juf Simone 

Groep 4/5/6 Juf Manouk en juf Danielle 

Groep 7/8 Juf Heleen en meester Tom 

 

Eikenprocessierups 

De eikenprocessierups veroorzaakt landelijk veel problemen. Ook in Oud Avereest zijn veel nesten te vinden in de 

bomen, bijvoorbeeld langs de Nieuwe Dijk. We vragen u om hiervan melding te maken bij de gemeente, dit zullen 

we als school ook doen! 

Hieronder wat meer informatie over de eikenprocessierups. 

Een eikenprocessierups heeft wel 700.000 haren. Deze haartjes zijn erg klein. Maar als mensen in contact komen met 

deze haren, kunnen ze vervelende klachten geven. 

De rups zit van mei tot september in eikenbomen. In eikenlanen geven ze vaak overlast. 's Nachts gaan de rupsen in 

een rij (in een "processie") op zoek naar voedsel. De overlast van de haren van de rups start in mei en duurt tot 

oktober. 
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Bestrijding 

Heb je vragen over de bestrijding van de eikenprocessierups? Neem dan contact op met je gemeente. 

Hoe kom je in contact met de haren van de eikenprocessierups?  

Buiten, bij het wandelen, fietsen, picknicken, sporten 

In de buurt van de nesten van de rupsen 

Via beroep, door werken in tuin of park 

Via huisdieren die de haartjes mee naar huis nemen 

Gezondheid 

Mensen kunnen binnen een paar uur klachten krijgen: 

Jeuk, bultjes, blaasjes, rode plekken op de huid en ontsteking van de huid 

Rode, dikke of ontstoken ogen 

Klachten die lijken op een verkoudheid 

Problemen met ademhalen 

Braken 

Koorts 

Wat kun je doen als je klachten hebt? 

Gebruik plakband om de haren van de huid te halen. Doe dit meteen nadat je met de haren in contact bent gekomen. 

Spoel daarna de huid en de ogen met lauw water. Meestal verdwijnen de klachten vanzelf binnen enkele dagen tot 

twee weken. 

Bij jeuk kun je een zalf waar menthol in zit gebruiken. 

Zijn de klachten ernstiger, overleg dan met de huisarts. 

De haren zijn lastig te verwijderen uit kleding. Het beste is om deze kleding goed te wassen. Liefst op 60ºC. 

Hoe voorkom je problemen? 

Ga je naar een gebied waar de eikenprocessierups zit? Bedek dan de hals, armen en benen. Ga niet op de grond 

zitten. 

Voorkom contact met rupsen, haren en nesten. Leer dit ook aan je kinderen. 

Zorg dat je huisdieren ook niet in contact komen met de rupsen en oude nesten. 

Vermijd wegen en lanen waar eikenbomen met rupsen staan. 

Eikenprocessierups in je tuin? 

Heb je eikenprocessierupsen in je eigen tuin? Ga dan niet zelf de rupsen bestrijden. Maar vraag advies bij je 

gemeente.  

Tevredenheidsonderzoeken 

Enige tijd geleden zijn er binnen heel Arcade tevredenheidsonderzoeken afgenomen. De uitkomsten hiervan zijn met 

de MR besproken en de volgende punten vielen op uit de ouderenquête:  

• Bijna alle ouders gaan altijd naar de tien-minutengesprekken/ouder-kindgesprekken  

• Het merendeel van de ouders weet waar ze terecht kunnen als ze willen helpen op school  

• Het merendeel van de ouders geeft aan dat hun kind met plezier naar school gaat  

• Het merendeel van de ouders geeft aan dat hun kind zich thuis voelt op school  

• Het merendeel van de ouders vindt dat voldoende duidelijk naar buiten komt wat de school te bieden heeft  

• Het merendeel van de ouders vindt dat ze voldoende geïnformeerd worden  

• Het merendeel van de ouders vindt de informatie over school duidelijk genoeg  

• Een deel van de ouders is ontevreden over de gelegenheid om met de schoolleiding te praten  

• Een deel van de ouders is ontevreden over de opvang bij afwezigheid van de leerkracht 

• Een deel van de ouders is ontevreden over de aandacht voor muziek 

• Een deel van de ouders is ontevreden over rust en orde in de klas  
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Met het team bespreken we met welke punten we aan de slag gaan; deze nemen we op in ons komende 
schooljaarplan. U wordt daarover in het nieuwe schooljaar geïnformeerd.  

 

Kriebelcontrole 

Afgelopen woensdag is er weer gekriebeld. Wilt u uw kinderen met regelmaat controleren en het ook melden op 

school als uw kind neten of luizen heeft? Alleen dan kunnen we uitbraken voorkomen!  

Schoolreizen 

Groep 7/8 heeft genoten van een gezellig kamp en is nu druk bezig met het instuderen van de musical. 

Groep 4/5/6 gaat op dinsdag 2 juli op schoolreis en groep 1/2/3 op maandag 1 juli. 

HVO 

De HVO leerkracht is al enkele weken door ziekte afwezig. Ze heeft ons laten weten tot de zomervakantie nodig te 

hebben om te herstellen en daarom worden er tot die tijd geen HVO lessen meer gegeven. 

Aanwezigheid 

Als directie van meerdere scholen hebben we een aanwezigheidsrooster gemaakt. Echter, in de praktijk blijkt dat 

hier regelmatig wijzigingen in optreden in verband met afspraken e.d. Toch hieronder het schema met daarbij de 

opmerking dat u altijd een mail kunt sturen mochten we niet aanwezig zijn. De leerkracht van uw kind is uw eerste 

aanspreekpunt. 

even week Gretha Ilse 

maandag PMS 
OA 

OA 
Eiber 

dinsdag  Kompas 
Eiber 

Kompas 
PMS 

woensdag PMS OA 

donderdag Kompas 
Kompas 

Eiber  
Eiber 

oneven week Gretha Ilse 

maandag OA 
PMS 

Eiber 
Eiber 

dinsdag Eiber 
Eiber 

OA 
PMS 

woensdag Kompas Eiber 

donderdag Kompas 
PMS 

Kompas 
OA 

 

AGENDA JUNI 

27:                   MR vergadering 

27:                   afsluitende ouderavond voortgang Plan van Aanpak 

AGENDA JULI 

1:                     schoolreis groep 1/2/3 

2:                     schoolreis groep 4/5/6 

3:                     studiedag overdracht; alle kinderen vrij! 

4:                     musical groep 7/8 

10:                   afscheidsavond groep 8 

12:                   om 12.00 uur zomervakantie! 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 11 juli 2019  
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