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Agenda
17 november
24 november
5 december
15 december
20 december
22 en 29 januari
31 januari en 2
februari
2 februari
9 februari
15 en 20 februari
22 en 23 februari
26 februari t/m 2
maart

Werkoverleg groep 1 t/m 3, deze leerlingen zijn vrij
Pietenochtend
Sinterklaasfeest
Pop-up café
Kerstviering in kerk groep 1-2
Verwijsgesprekken groep 8
Talentenworkshops groep 5 t/m 8
Talentenworkshops groep 1 t/m 4
Rapport 1
Gesprekavonden
Vrije dagen voor leerlingen, team heeft taakdag en studiedag.
Voorjaarsvakantie

Continurooster
Vandaag is het akkoord gekomen van de oudergeleding van de MR. Het is rond. Vanaf 1 januari
werken we met een continurooster. Bij deze nieuwsbrief zit een uitgebreide informatiefolder. Heel
belangrijk zijn de gewijzigde schooltijden. Ik heb deze nog even overzichtelijk op een rijtje gezet.
Schooltijden vanaf 1 januari 2018

Groep 0 en 1

08.30 uur – 12.00 uur (maandag- en vrijdagmorgen)
08.30 uur – 12.30 uur (woensdag)
08.30 uur – 14.45 uur (dinsdag en donderdag)

Groep 2, 3 en 4

08.30 uur – 14.45 uur (maan-, dins- en donderdag)
08.30 uur – 12.30 uur (woensdag)
08.30 uur – 12.00 uur (vrijdagmorgen)

Groep 5 t/m 8

08.30 uur – 14.45 uur maan-, dins- donder- en vrijdag)
08.30 uur – 12.30 uur (woensdag)

Voor alle groepen geldt: woensdagmiddag vrij.

Arjan Wierenga

Gesprekavonden
Op de gespreksavond afgelopen dinsdag hebben we last gehad van het lawaai van (enkele)
leerlingen. Indien het uw kind(eren) betreft, wilt u dan toezien op hun gedrag? De leerkrachten en
ouder(s)/ verzorger(s) kunnen dan op een goede en prettige manier het gesprek voeren.

Conciërge
We hebben weer een conciërge! Zijn naam is Franci (Rahangmetan). Hij werkte al op de Oase. Hier
blijft hij ook nog werken, maar hij komt ook bij ons werken. Op vijf werkdagen, in totaal 12 uur.
We zijn heel blij met Franci! We wensen Franci veel plezier op de Wingerd.

CJG
Eet smakelijk
Een groot deel van je gezinsleven breng je door aan de eettafel. Hoe zorg je dat dan ook echt gezellig
is?
-

Betrek je kinderen om de beurt bij het koken, dan zitten ze anders aan tafel
Geef een seintje als het eten bijna klaar is. Dan komt iedereen sneller als de maaltijd begint
Neem voldoende tijd en zet telefoons en beeldschermen uit
Hanteer een paar duidelijke “tafelregels”. Bijvoorbeeld over je bord leeg eten of van tafel
gaan
Is het vaak onrustig aan tafel? Maak dan een dobbelsteen met op ieder vlak de naam van een
gezinslid. Als jouw naam boven ligt, mag je vertellen wat je vandaag hebt beleefd

Ouderportaal: rekentoetsen in Parnassys
Op verzoek van een ouder hieronder een uitleg van het onderdeel rekenen uit het ouderportaal van
Parnassys in groep 5 t/m 8.
Waarschijnlijk is het u al opgevallen dat de cijfers van de rekentoetsen nu onderverdeeld zijn in drie
delen. Het betekent het volgende:
-minimumtoets. Dit onderdeel is al vaak aan de orde geweest en zou uw kind nu moeten beheersen.
-projecttoets. Dit zijn de vragen over meten, tijd en geld.
-basistoets. Hier worden onderdelen gevraagd die al wel aan de orde zijn geweest, maar nog wel
vaker terugkomen in de klas.
Hopelijk geeft u dit wat meer duidelijkheid.
Juf Thera, rekencoördinator

Oudercommissie
Kom ook bij de Oudercommissie
De Oudercommissie (OC) is op zoek naar nieuwe leden. Als OC zijn we verantwoordelijk voor de extra
activiteiten van school die gedaan worden met de ouderbijdrage. We denken mee met de
leerkrachten en geven advies. Bijvoorbeeld over talentontwikkeling, de invulling van 10 minuten
gesprekken en de inzet van communicatiemiddelen. Ook organiseren we de jaarlijkse thema-avond.
De OC vergadert 6x per jaar
De onderwerpen die we bespreken worden vaak door de ouders aangedragen. Het zijn onderwerpen
die leven op school en waarvan de ouders aangeven dat zij die belangrijk vinden. Arjan
Wierenga is deels aanwezig bij de vergaderingen. Hij brengt onderwerpen in waarover hij ons
advies wil of over wil sparren. Ook de MR zet af en toe onderwerpen op onze agenda. Zij
gebruikt ons dan als klankbord om onderwerpen of standpunten te toetsen. Omdat we samen met
de schoolleiding vergaderen, kunnen we vaak meteen knopen doorhakken en afspraken maken.
Wil je meedenken over school, panelgesprekken, talentontwikkeling, de besteding van de
ouderbijdrage en nog veel meer? Loop dan even langs bij Arjan en meld je aan.
Tamara Kamphuis

