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VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
De tweede week zit er ook bijna op en volgende week is heel
Nederland weer gewoon aan de slag en begint het gestructureerde
leventje door heel het land.
Het is wel lekker weer geweest, zeker voor de vakantiegangers,
maar voor ons had het al weer een beetje minder mogen zijn.
Maar ook dat gaat weer normaliseren.
Onze leerlingen zijn weer helemaal gewend en alles loopt naar onze mening naar wens.
Met betrekking tot het overblijven evalueren we dagelijks en stellen steeds in overleg met
team en overblijfmedewerkers af wat goed gaat en wat nog beter geregeld kan worden.
We horen gelukkig al heel veel positieve geluiden en ik mag
zeggen dat het in de klassen reuze gezellig is tijdens het eten
en op de speelplaats lijkt er voor ieder wat wils.
Ik heb nu een beetje zicht op wie er gebruik maakt van het
overblijven en zal zorgen dat u binnenkort een reminder
ontvangt om de kosten te voldoen. Daarbij staat dan uitgelegd
hoe betaald kan worden.
Wij gaan dat combineren met de vrijwillige ouderbijdrage. Wij hopen dat iedereen deze zal
betalen nu we het nog gemakkelijker hebben gemaakt.
Mocht er ergens sprake zijn van betalingsproblemen, hoop ik dat u mij weet te vinden, zodat
we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn om toch te kunnen voldoen.
Inmiddels bent u al door de leerkrachten uitgenodigd voor de
kennismakingsavonden met de (nieuwe) leerkracht van uw kind.
Deze gesprekken zijn facultatief (dat wil zeggen dat u niet hoeft te
komen als u niet iets bijzonders of aanvullends hebt te melden).
De leerkrachten hebben allemaal (meestal al voor de vakantie)
een ‘warme overdracht’ gehad met de oude leerkracht van uw
kind.
De nieuwe leerkracht zou dus ‘van de hoed en de rand’
geïnformeerd moeten zijn over uw zoon of dochter.
U mag natuurlijk altijd gebruik maken van de mogelijkheid tot een gesprek als u zeker wilt
weten of belangrijke informatie de nieuwe leerkracht bereikt heeft.

Binnenkort wordt u weer uitgenodigd voor de
informatieavonden.
Evaluaties hebben aangetoond dat ouders van de groepen 1, 2, 3
en 8 toch meestal een informatieavond op prijs stellen, waarbij
de groepsleeracht(en) vertellen over het programma van het
nieuwe jaar en wat er van leerlingen en ouders gevraagd of
verwacht gaat worden.
Bij de andere groepen willen de leerlingen graag (natuurlijk
onder leiding van hun nieuw juf of meneer) op een creatieve wijze zelf hun ouders vertellen
over hoe het er in hun groep aan toe gaat.
Tijdens de informatieavonden zullen alle groepen uitgebreid stil
staan bij:
Klassenouders. Graag willen wij dat elke groep minimaal één
klassenouder heeft om een positieve verbinding te maken tussen
ouders en leerlingen onderling en ouders en school.
SOS formulieren. Wij willen graag weer alle speciale gegevens van
leerlingen (die jaarlijks kunnen wisselen) op een rijtje hebben, voor
het geval er iets bijzonders met het kind aan de hand is. Zijn
telefoonnummers veranderd? Zijn de noodnummers van de personen die wij moeten
benaderen als u niet te bereiken bent nog actueel? Heeft uw kind nog steeds dezelfde
huisarts, tandarts, verzekering enz.
Vanwege de AVG (algemene verordening
gegevensbescherming) moeten wij steeds uw
toestemming vragen voor privacygevoelige zaken. We
hebben nu een formulier ontwikkeld dat uw maar
éénmalig hoeft invullen. Dan kunnen wij u alle
volgende jaren vragen of er iets in uw mening is
veranderd. Zo niet, hoeft niet alles opnieuw gevraagd en
aan de orde gesteld te worden.
Wilt u lid worden van de ouderraad. Weilust heeft een heel enthousiaste
groep met jonge ouders die de school een warm hart toedragen en de
school voor uw kind een heel prettige plek maken door het
(mede)organiseren van veel leuke activiteiten, waar het team nooit (i.v.m.
de werkdruk in het onderwijs) aan toe zou kunnen komen. Aanvulling is
altijd welkom. Immers veel handen maken ………..
Wilt u ons helpen bij de ‘bibliotheek op school’. Nu we ook boeken uitlenen
voor thuis (vinden we belangrijk, omdat lezen van belang is om optimaal
deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven) moet er wel heel veel
werk verzet worden in het uitgeven, innemen, onderhouden, promoten enz.
van boeken.
Fijn als daar extra hulp voor te vinden zou zijn.

De ‘ouderhulpcadeaubon’. Weilust heeft een formulier ontwikkeld waarop alle zaken/taken
staan die ouders zouden kunnen doen op school om het
onderwijs aangenamer en beter te maken. Wij zijn van
mening dat alle ouders op een of ander manier een steentje
bij zouden moeten dragen aan het onderwijs van hun kind.
Op dit formulier krijgt u een aantal suggesties wat u zou
kunnen bijdragen en als u op één of andere manier uw
betrokkenheid bij de school / de ontwikkeling van uw kind
aan kunt geven, maakt u de school (maar natuurlijk ook de kinderen) erg blij met uw ‘gift’.
Vandaar de naam ‘ouderhulpcadeaubon’.
Natuurlijk staan we stil bij allerlei andere organisatorische zaken en kunt u eventuele vragen
kwijt.
Van harte welkom in ieder geval. We hopen u allemaal te mogen begroeten.
De volgende ouderavonden door het jaar, waarbij het portfolio wordt
uitgegeven zijn in onze ogen wel ‘verplicht’ om bij te wonen. Daar
wordt immers (al dan niet in aanwezigheid van uw kind) zijn of haar
ontwikkeling en voortgang besproken.
Ik wens u weer een heel fijne week, mede namens mijn collega’s.
Met vriendelijke groet,
Kees van Sprundel, directeur
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