Nieuwsbrief 20 december 2016
Kindercoach: juf Mickey
Op dinsdag- en donderdagochtend werkt juf Mickey Visser als kindercoach op onze
school. Zij werkt met individuele kinderen of met kleine groepjes. Kinderen die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken, werken gedurende een periode van ongeveer 8
weken samen met juf Mickey aan hun eigen ontwikkelpunten. Denk daarbij aan
bijvoorbeeld onzeker zijn, niet prettig in je vel zitten, sociale vaardigheden, aandacht
richten. De groepsleerkracht meldt een leerling aan bij de intern begeleider (juf Ineke
of Ester). Zij stellen samen met juf Mickey een plan op. Het contact met ouders over
de voortgang van deze begeleiding verloopt via de groepsleerkracht. Uiteraard
vragen we, voorafgaand aan de aanmelding voor werken met juf Mickey, uw
toestemming voor deze begeleiding.
L2S voorleessoftware
Vorig schooljaar is op onze school een proefperiode gestart voor het werken met het
computerprogramma L2S.
L2S kan digitale teksten voorlezen. We gaan dit inzetten voor kinderen met een
ernstige leesstoornis. Na de verhuizing naar de nieuwbouw zullen meerdere kinderen
met L2S kunnen gaan werken. Dyslectische kinderen kunnen in overleg met de
groepsleerkracht het werken met L2S in hun dyslexieplan opnemen.
Om de methodeboeken digitaal geschikt te maken voor het werken met L2S zijn wij
nog op zoek naar ouders die ons daar bij willen helpen! U kunt zich hiervoor
aanmelden bij juf Ester.
Wij willen de ouders die ons in de opstartfase al zo enorm goed geholpen hebben
met het digitaliseren van de boeken ontzettend bedanken!
Protocol geen vervanger beschikbaar
Mede door invoering van de Wet Werk en Zekerheid, komen veel scholen in de
problemen om voor vervanging te zorgen bij ziekte van leerkrachten. SKPOEL, de
stichting waar onze school onder valt, heeft hiervoor een protocol ontwikkeld.
In het uiterste geval zal aangegeven worden dat een groep de volgende dag geen
les heeft. In de bijlage vindt u een informatiebrief hierover.
Overigens is er inmiddels voor het onderwijs een uitzondering gemaakt op de wet
(gedurende griepepidemie). Hierdoor is de kans dat groepen naar huis gestuurd
moeten worden aanzienlijk verkleind.
Kerstviering
Aanstaande donderdag begint om 17.00u onze Kerstviering.
Het is de bedoeling dat u uw kind(eren) om 18.30u ophaalt in het lokaal van uw

jongste kind. Oudere broertjes/zusjes komen hier ook naar toe. Hierna gaat u met uw
kind(eren) naar het hoge plein. Hier wordt de Kerstviering gezamenlijk afgesloten.
De oudere kinderen mogen zelf naar het hoge plein gaan (spreek dit met uw kind af).
Meneer Gobbens
Helaas is er opnieuw een tumor in de blaas van meneer Gobbens gevonden. De
tumor wordt woensdag verwijderd.
Meneer Gobbens hoopt na de Kerstvakantie geleidelijk aan weer te kunnen gaan
werken. Tijdens zijn afwezigheid heeft meester Marcel de Jong de dagelijkse leiding
op school.

