Wijziging in de personeelsbezetting
Met ingang van maandag 11 februari gaan we een aantal wijzigingen
doorvoeren in de personeelsbezetting.
Groep 6: juf Jannita komt in de plaats van juf Connie. Ze gaat op donderdag
werken. Dat heeft voor de maand februari het bijkomend voordeel, dat de
geplande vervanging van juf Jolanda in verband met haar taken als
waarnemend directeur achter elkaar doorloopt. Concreet: in de maand
februari werkt op maandag en dinsdag juf Jolanda in de groep, op woensdag,
donderdag en vrijdag juf Jannita. Na februari blijft de situatie dat juf Jannita
op donderdag werkt, en soms op vrijdag als juf Jolanda ADV heeft.
Groep 5-8: juf Gerjanne gaat op dinsdag de ondersteuning verzorgen van de
leerkrachten van groep 5-8, dat is op dit moment de taak van juf Jannita.
Groep 5: juf Gerjanne komt op maandag in de plaats van juf Connie.
Groep 1: juf Connie komt in de plaats van juf Gerjanne op maandag, dinsdag
en enkele vrijdagen. Daarmee creëren we een stabiele situatie tot het einde
van het cursusjaar en krijgen de kinderen over een aantal maanden niet nog
een andere juf in verband met het zwangerschapsverlof van juf Gerjanne.
Vervanging van juf Gerjanne zal dus in de bovenbouw plaatsvinden.
Groep 4: juf Jannine gaat onze school per 1 april verlaten. Zij gaat een
zwangerschapsverlof invullen op de Amaliaschool. We zijn blij dat juf Alma
de taak van juf Jannine over wil nemen in deze groep.
We hopen hiermee de stabiliteit in de groepen te waarborgen.

Overweldigend, dankbaar!
Heel graag maak ik van de gelegenheid gebruik om alle kinderen, ouders,
collega’s en andere betrokkenen bij de WVO te bedanken voor mijn
afscheidsdag. Het is een dag geworden waar ik met heel veel plezier aan
terug denk. Ik kreeg al even een korte beeldimpressie doorgestuurd en als je
die weer terugkijkt word je alleen maar meer bevestigd: het was een
geweldige dag! Opgehaald met een oude Volvo truck, dat was al een feest
op zich. Dan de bezoeken aan de klassen en het muziekfestijn. Wat hebben
we daar met zijn allen van genoten! Overweldigend! Er is een film van
gemaakt die binnenkort beschikbaar komt, ook voor u. Heel mooi om straks
de voorstelling terug te zien. Ook kreeg ik daar het afscheidscadeau
overhandigd: geld voor een nieuwe mobiele telefoon. Ik mocht het
geweldige bedrag van € 690,50 in ontvangst nemen. Heel, heel hartelijk dank
hiervoor! Veel mensen heb ik ook op de receptie nog mogen ontmoeten.
Kortom: een dag met een gouden rand. Met hartelijke groet,
Henk van Roekel

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie begint voor
groep 1-4 op donderdagmiddag 21
februari om 15.15 uur, voor groep 5-8
op vrijdagmiddag 22 februari op 14.00
uur.

Arianeschool
We gaan ervan uit, dat de ouders die
het
betreft
inmiddels
zijn
geabonneerd op de nieuwsbrief van
de nieuwe school op Veller. Onlangs
werd bekend dat de bouw van de
school is aanbesteed. De verwachting
is nu, dat de school in het voorjaar van
2020 wordt geopend.

Inzamelingen
Er worden geen postzegels en pennen
meer gespaard. De laatste tijd kwam
er vrijwel niets meer binnen en we
merkten ook dat veel mensen niet
eens meer weten dat we dit spaarden.
Wilt u toch nog postzegels voor de
zending sparen? Dat kan. U kunt
postzegels brengen bij de winkel van
Terre des Hommes aan de
Kapteijnstraat.

Foto’s + film afscheid
Meester van Roekel
Ouders en verzorgers hebben een link
ontvangen met foto’s. De link voor de
film volgt.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Jolanda Gerritse
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Uitslag Oudervragenlijst
Het is al even geleden dat u de gelegenheid kreeg om digitaal een oudervragenlijst in te vullen. Bespreking in het
team heeft even op zich laten wachten, omdat we druk bezig zijn met visieontwikkeling voor de toekomst. Vandaar
dat het ook even heeft geduurd voordat we u berichten over de uitslag.
Het is het goed om in een vaste cyclus je eigen handelen te evalueren en zo nodig bij te stellen. Mooi als ook anderen,
in dit geval u als ouder, daarin mee helpen. Daarom zijn we blij met uw respons.
Het responspercentage was 69%. Daarmee kan gesteld worden, dat de uitkomst zeer valide is.
Aan het einde van de vragenlijst mocht u een cijfer geven aan de school. Gemiddeld krijgen we een 7,4. Daarmee
mogen we stellen dat de tevredenheid van u als ouders redelijk tot goed is.
Daar zijn we best dankbaar voor. Het pedagogisch en didactisch handelen van de school wordt zeer positief
gewaardeerd. Dat geldt ook voor de sociale veiligheid op school.
Anderzijds worden er wel een aantal punten aangereikt die wat lager score en waar we ons nader op willen beraden.
Om enkele voorbeelden te noemen:
 de schoolleiding en/of de leraren houden rekening met mijn mening, vragen regelmatig wat ik verwacht van
de school
 aandacht voor andere culturen en creativiteit
 de belangstelling voor een continu rooster neemt toe. De vraagstelling was bewust heel algemeen
gehouden, het ging ons in eerste instantie een om een indicatie.
 we zouden wat meer mogen doen aan samenwerkend leren
 we zouden nog wat kunnen verbeteren in de communicatie rondom leerlingenzorg.
We zijn op dit moment bezig met het schrijven van een plan voor de onderwijsontwikkeling voor de komende vier
jaar. Daarbij gaan we kijken hoe en wanneer we deze (en andere) aandachtspunten een plek kunnen geven.
Beste ouders, verzorgers
De meesten van u heb ik gesproken. Meestal bij bijzondere activiteiten van de school
en een enkele keer in een persoonlijk gesprek. Bedankt voor de contacten die er
waren. We hebben binnen de Drieslag heel veel mooie dingen meegemaakt.
Gebeurtenissen om dankbaar voor te zijn. Ook verdrietige dingen. Het overlijden van
leerlingen, oud-leerlingen, ouders van leerlingen en collega’s. Ik wens u allen goede
jaren samen met uw kind(eren) in gezondheid onder de zegen van de Heere God. En
misschien mag ik tenslotte nog een advies geven, wat me al die jaren in het onderwijs
op het hart is gebonden: Stimuleer uw kind, samen met de school, om de gaven die
hij of zij van onze goede God heeft gekregen, optimaal te benutten, maar alstublieft
vraag niet meer dan wat uw zoon/dochter kan. Mijn vader was een vakbekwame
timmerman met twee rechterhanden, en ik heb alleen twee linkerhanden
meegekregen. Hij was gelukkig met de gaven die hij had gekregen en ik met de mijne.
Heb respect voor een ieder die de ontvangen gaven benut, timmerman of professor.
Het gaat tenslotte om het (eeuwig) geluk van uw kind. Het ga u goed.
Bertus en Hetty van den Berkt
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