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     5 april 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 

De nieuwsbrief die maandelijks verschijnt krijgt een nieuwe naam; ‘Nieuws uit de school’. 

Naast het ‘Nieuws uit de school’ zult u wekelijks ‘Nieuws uit de klas’ ontvangen van de groep van uw kind(eren). 

 

Veel leesplezier! 

 

Schoolontwikkeling 

De Vreedzame School 

Aanstaande dinsdagmiddag hebben we weer een teamtraining over De Vreedzame School. Deze training hebben we 

samen met de collega’s van ods Prinses Margriet. We zullen ons richten op de komende blokken, terugblikken op 

wat geweest is en wat onze ervaringen daarmee zijn en afspraken maken ten aanzien van beleid.  

Wilt u meer weten over De Vreedzame School, neem dan gerust een kijkje op www.vreedzaam.net 

 

Voortgang Plan van Aanpak 

Momenteel zijn we bezig met de invulling van het nieuwe schoolplan 2019-2023. Vanuit dat schoolplan komt het 

nieuwe schooljaarplan voor het komende schooljaar. Tijdens het evalueren van het plan van aanpak kijken we ook 

naar de ontwikkelingen en actiepunten die door moeten lopen in het nieuwe schooljaar en dus opgenomen moeten 

worden in het nieuwe schooljaarplan. Op 25 april hebben we een MR bijeenkomst met alle MR-en van de 

scholengroep om te praten over het schoolplan. De heer van Veen zal binnenkort weer klassenbezoeken afleggen en 

ook gaan we ons richten op de aanschaf van enkele nieuwe methodes. Hierover meer informatie in één van de 

volgende nieuwsbrieven. 

Als team zijn we bezig met het opstellen van een communicatieplan en een gedragsprotocol, hierover is ook met de 

MR gesproken. Meer informatie ontvangt u t.z.t. van de MR (‘Nieuws uit de MR’). 

 

Continurooster 

Na de peiling waaruit bleek dat een groot aantal van u voor het verder onderzoeken van de mogelijkheid om over te 

gaan op een continurooster is, zijn we als team hier verder over na gaan denken. Welke mogelijkheden zijn er, wat 

zijn de wettelijke bepalingen binnen de bestaande vormen, welke voorkeur is er, wat is haalbaar etc.  

We willen hier goed de tijd voor nemen en dat houdt in dat een eventuele invoering van een continurooster in zal 

gaan in het nieuwe schooljaar en er geen ‘wenperiode’ zal zijn voor de zomervakantie. 

Na de meivakantie hoort u meer over het vervolg. 

 

Team(buildings)dag 

Onze teamdag die we in het kader van de schoolontwikkeling hebben gepland is op woensdag 15 mei. Deze dag 
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neemt teamtrainer Leo Hans ons mee in de Wereld van Verschil en die middag zullen we de opgedane kennis in de 

praktijk toepassen. 

Let op: deze datum stond niet in de kalender maar de kinderen zijn dus vrij op woensdag 15 mei!! 

 

Inloopmomenten 

U heeft waarschijnlijk gelezen over de inloopmomenten die we zouden gaan plannen waarop ouders/verzorgers de 

directie vragen kunnen stellen en goede ideeën kunnen opperen.  

Die inloopmomenten zijn voor de komende periode op: woensdag 10 april van 11.30 uur tot 12.30 uur; donderdag 

18 april van 14.00 uur tot 15.00 uur; dinsdag 23 april van 8.30 uur tot 9.30 uur; dinsdag 7 mei van 14.00 uur tot 15.00 

uur en maandag 13 mei van 8.30 uur tot 9.30 uur, de koffie en thee staan voor u klaar. 

Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk om een afspraak te maken. 

 

Parkeerbeleid Rabbinge 

Enkele ouders zijn aangesproken door de overbuurman van school, dhr. Poels, waarbij hij aangaf dat het niet de 

bedoeling is dat auto’s gebruik maken van hun inrit aan Rabbinge voor het draaien van de auto. 

Dit is eigendomsgrond en dus verboden terrein voor onbevoegden. Tevens noemde hij dat er met regelmaat auto’s 

op het pad staan en ook voor het even afzetten (kiss & ride) wordt de weg geblokkeerd en staan auto´s soms half in 

een akker. 

Heel begrijpelijk dat dat als vervelend wordt ervaren en daar moeten we uiteraard rekening mee houden. 

 

Parkeren kan op de parkeerplekken voor de school en op de groenstrook aan de Nieuwe Dijk. 

 

Nieuws uit de OR 

U heeft informatie ontvangen over de Avond4Daagse, de Koningsspelen en ook de informatie en oproep omtrent de 

Paasactiviteiten. De OR hoort graag van u! 

 

Vakantierooster 2019-2020  

Het vakantierooster en de wettelijke vrije dagen voor het komende schooljaar zijn vastgesteld en dat ziet er als volgt 

uit: 

Herfstvakantie ma 21 oktober 2019 t/m vr 25 oktober 2019  

Kerstvakantie ma 23 december 2019 t/m vr 3 januari 2020  

Voorjaarsvakantie ma 17 februari 2020 t/m vr 21 februari 2020  

Goede vrijdag + 2e Paasdag vr 10 april 2020 t/m ma 13 april 2020  

Meivakantie ma 27 april 2020 t/m vr 8 mei 2020  

Hemelvaart 21 + vr 22 mei 2020  

2e Pinksterdag ma 1 juni 2020  

Zomervakantie ma 6 juli 2020 t/m vr 14 augustus 2020 

         

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 
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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 APRIL 

9:                   studiemiddag; alle kinderen om 12.00 uur vrij 

10:                 oud papier 

12:                 Koningsspelen 

18:                 Paasactiviteit 

19:                 Goede Vrijdag; iedereen vrij! 

22:                 2e Paasdag; iedereen vrij! 

27:                 Koningsdag en start meivakantie 

AGENDA MEI 

6:                    weer naar school 

8:                    oud papier 

12:                  Moederdag 

15:                  team(buildings)dag; alle kinderen vrij 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 9 mei 2019  
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