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NIEUWSFLITS nr . 4

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
De herfstvakantie staat alweer bijna voor de deur. De
eerste periode is voorbijgevlogen, vindt u niet? In de
komende week vullen alle leerlingen hun OKthermometer in, waarin ze antwoord geven op de
volgende vragen:
1. Hoe was de sfeer de afgelopen tijd in je
groep?
2. Hoe voel je jezelf in de groep?
3. Hoe prettig vind je de omgang met je juf of
meester?
Deze vragen worden gewaardeerd met een cijfer. De
vierde vraag wordt met ja/nee beantwoord;
4. Is er een kind op school waar je de afgelopen
tijd regelmatig last van hebt gehad?
Deze vragen stellen we aan iedereen vóór elke
schoolvakantie, om patronen te herkennen en te
helpen om de veiligheid te verbeteren. Dat lukt ons in
95% en gaan de uitdaging aan om het voor iedereen
te creëren. Onze belofte: je kunt bij ons op school
veilig leren, spelen en werken; nemen we namelijk
serieus.
Soms zijn er omstandigheden, waarin dat niet eenvoudig is. Bijvoorbeeld wanneer kinderen tussentijds
instromen, omdat een nieuwe start nodig of wenselijk is. Het “Kansrijk invoegen” is niet altijd gemakkelijk. Het vraagt altijd tijd en vertrouwen om een goede samenwerking tussen kind, school en ouders te
realiseren. Elk kind verdient het om huppelend naar
school te gaan en fluitend weer naar huis te kunnen.
Oudervertelgesprekken
In de afgelopen weken spraken we ouders over het
welbevinden van hun kind. Onze leerkrachten steken
veel tijd in een goede voorbereiding van het gesprek
en we vinden het fijn om te merken dat ouders dit
ook doen. Wanneer er zorgen zijn over het welbevinden, meld het ons en we staan er altijd voor open om
samen te zoeken naar een goede balans.

Donderdag 4 oktober 2018

Schoolkamp groepen 8
Volgende week gaan de groepen 8 op schoolkamp in
eer elt elgi . Er is een mooi programma samengesteld en de weersverwachting is ook prima: we
hebben er zin in!
Visitatie maandag 1 oktober 2018
Jongstleden maandag werd onze school gevisiteerd
door collega-scholen van de Eenbes. Vooraf heeft het
team vragen geformuleerd voor de commissie.
1. Hoe is het excellentieprofiel voor de visitatiecommissie zichtbaar tijdens het bezoek?
2. Op welke manier is onze school bezig met aandacht voor de specifieke leerwinst van de kinderen en welke aanbevelingen hebben jullie voor
ons?
3. Wat vindt de visitatiecommissie van het ambitieniveau van de school gezien de mogelijkheden
van de leerlingen/leerkrachten?
4. Is duidelijk zichtbaar hoe leerlingen en leerkrachten - die later ingestroomd zijn op onze school worden meegenomen in het excellentie-profiel?
Door middel van gesprekken met directie, leerkrachten, ouders en leerlingen; door bestudering van
schoolinformatie en door lessen te bezoeken, heeft
de visitatiecommissie hierop getracht antwoord te
geven. De mondelinge terugkoppeling maakte, dat
we met voldoening terug konden kijken op dit bezoek. Duidelijk zichtbaar was het excellentieprofiel;
de professionele cultuur, het vertrouwen en de trots
van het team, de leerlingen en ouders van de St. Jozef. Ook op de 4de vraag kon de commissie duidelijk
terugzien hoe dit gebeurt op onze school. Duidelijk
werd ook dat het excellentie profiel meer communicatie behoeft, vooral bij de ouders. Men vond ook dat
het ambitieniveau van de school met betrekking tot
het halen van leerwinst nog aangescherpt kan worden en zij spraken het vertrouwen uit dat dit nu ook
doorgezet kan worden. Al met al een interessante en
ook leerzame dag, met een conclusie waar we trots
op zijn. Een verslag van de visitatie-dag wordt nog
gemaakt.

Studiedag maandag 22 oktober
Op maandag 22 oktober is er een studiedag gepland
voor het team; alle kinderen zijn deze dag vrij, waardoor de herfstvakantie een dagje langer duurt. In de
ochtend gaan we diverse scholen bezoeken om inspiratie op te doen en in de middag is op school een
programma samengesteld.
Ik wens u allemaal alvast een fijne herfstvakantie toe!
Ik verheug me al op een studiereis; namelijk naar
Estland, Tallinn, waar ik van 17 t/m 19 okt de ESHAconferentie ga bezoeken. Een conferentie voor Europese schoolleiders, voor meer informatie; zie
https://esha2018.eu

Hallo allemaal,
Ik ben Anja de Bruijn en ik
ben werkzaam als klantadviseur jeugd vanuit het CMD
hier op school.
Opvoeden is vaak leuk en
vanzelfsprekend, maar kan
ook een hele klus zijn. Soms hebt u daar misschien
hulp of praktische tips bij nodig of iemand die even
met u meedenkt.
De medewerkers van het CMD Geldrop-Mierlo (Centrum voor Maatschappelijke Deelname) zijn er voor
kleine en grote vragen van ouders en jongeren over
opgroeien en opvoeden.
U kunt denken aan vragen over slapen, eten, de ontwikkeling van uw kind, het gedrag, kinderen en
scheiding of pesten enzovoort.
De klantadviseur Jeugd gaat samen met u op zoek
naar een antwoord of oplossing.
U krijgt in een gesprek gerichte tips waarmee u zelf
verder kunt. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig. Dan maakt zij samen met u een plan van aanpak.
Daarbij wordt er samen gekeken wat u zelf als ouder
kunt, eventueel met hulp van school of familie, buren
of vrienden. Als dat niet voldoende is, bekijkt de
klantadviseur in overleg met u welke hulp ingezet
moet worden.
Voor dit gesprek komen wij bij u thuis langs, maar dit
gesprek kan uiteraard, indien gewenst, ook op school
plaatsvinden.
Inloopspreekuur
Regelmatig op woensdagochtend is er een inloopspreekuur op deze school
Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u een afspraak maken voor het spreekuur op school. U kunt
mij bereiken op het nummer 06-40173812 of mailen
naar a.de.bruijn@geldrop-mierlo.nl.
Het eerstvolgende spreekuur vindt plaats op woensdag 10 oktober van 8.45 tot 11.00 uur.

Graag tot de volgende Nieuwsflits.
Met vriendelijke groeten, Bernie Kooistra RDO

Flessenactie
Denkt u nog aan de flessenactie voor Floor Drost?
U kunt de lege flessen inleveren aan beide locaties.

Thema: Vriendschap
Kinderboeken over vriendschap staan centraal in de
Kinderboekenweek 2018, die loopt van woensdag 3
oktober tot en met zondag 14 oktober 2018. De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Jozua
Douglas, bekend van o.a. De gruwelijke generaal en De ongelooflijke Ravi Ravioli. Het motto bij
het thema Vriendschap is Kom erbij!
De maker van het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2018 is illustrator Milja Praagman.
Website: kinderboekenweek.nl
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Van harte gefeliciteerd!!!
Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:

Jarigen

Vr. 5 okt:

Dag van de leerkracht

Ma. 8 okt:

Schoolkamp groep 8

Vr. 12 okt:

Groepen 8 vrij

Za. 14 okt:

Einde Kinderboekenweek

Ma. 15 okt t/m vrij 19 okt: Herfstvakantie

Tot en met 25 oktober 2018

Ma. 22 okt:

Studiedag. Alle kinderen vrijdag

Di. 23 okt:

Deze week screening hoofdluis

4 okt
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4A

4 okt

Juf Vera

5A

OV-vergadering + jaarvergadering
20.00 uur

5 okt
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3A

Portfoliogesprek groep 8
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Juf Bernie

Directeur
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Wo. 24 okt:

Koffie-uurtje groep 0-1-2A
Portfoliogesprek groep 8

Do. 25 okt:

Portfoliogesprek groep 8

