Nieuwsbrief week 39
13 september 2018
De bibliotheek is open op maandag en donderdag na schooltijd.

Activiteitenkalender
18 september

MR vergadering

18 september

Liesbeth Riekels BHV cursus

24 september

Inloop – Tafeltjesmiddag 14.30 - 16.00 uur

24 september

Informatieavond groep 3 en groep 8 aanvang 19.00 uur

28 september

Kangoeroedag korfbal

28 september

Schoolkorfbaltoernooi Sparta

10 oktober

Quadratendag leerlingen gr 1-8 vrij

18 oktober

Eindpresentatie kinderboekenweek 18.30 - 19.30 uur

19 oktober

Voorleeswedstrijd Het Veenpluis
Start schooljaar
Dit is de eerste nieuwsbrief die verschijnt in het
schooljaar 2018-2019. In de school vindt u
meerdere nieuwe gezichten. Tijdens inloopmiddag
wordt u in de gelegenheid gesteld nader kennis te
maken met de nieuwe leerkrachten. Jolanda Ebbing
is de leerkracht in groep 3-4. Miranda Pol verzorgt
aan het begin van de week de lessen aan de
leerlingen in groep 4-5. Marja de Vries is de nieuwe
intern begeleider, zij houdt zich bezig met de

leerlingenzorg in onze school. Marja is aanwezig op de dinsdag en de woensdagmiddag en de
vrijdagochtend. Maria Luimstra is de nieuwe directeur van Het Veenpluis. Maria werkt drie
dagen per week op de dinsdag, woensdag en de donderdag. Toch kan het zijn dat zij soms
afwezig is in verband met afspraken buiten de school. Maak gerust een afspraak.
Welkom op school
Na de vakantie zijn, Andries van der Woude en Sven Pater gestart in groep 1-2B bij juf
Liesbeth. Noël Xavier Turksema is begonnen in groep 3 bij juf Jolanda. We wensen de nieuwe
leerlingen heel veel plezier op Het Veenpluis.
Margedagen schooljaar 2018-2019
Door de wisseling van directie zijn de margedagen niet voor de zomervakantie met het team en
de medezeggenschapsraad overlegd. Deze week wordt onderstaand voorstel met het team
O.B.S. ”Het Veenpluis”
Grote Veenbrandstraat 17 9354 XH Zevenhuizen
Facebook.nl/veenpluis
www.veenpluis-zevenhuizen.nl

Tel: 0594 – 631755

besproken en gecommuniceerd met de MR. Na goedkeuring van de MR worden de data officieel.
We hopen dat deze vertraging u geen problemen bezorgt.
Volgens de wet op het basisonderwijs moeten leerlingen in de onderbouw 880 uur naar school, in
de bovenbouw is dat 1000 uur. Op Het Veenpluis maken de leerlingen in een schooljaar meer
lesuren. Om dit teveel te compenseren hebben de leerlingen gedurende het schooljaar
onderstaande marge.
CONCEPT:
Datum

Dagdeel of tijd

Groepen

bijzonderheden

10 oktober

Hele dag

1 t/m 8

Scholing Quadraten

29 oktober

Hele dag

1 t/m 4

Teamoverleg

14 januari

Hele dag

1 t/m 4

Toetsen

14 januari

Middag

5 t/m 8

Teamoverleg

07 juni

Hele dag

1 t/m 4

Toetsen

07 juni

Middag

5 t/m 8

Teamoverleg

05 juli

Hele dag

Groep 8

Vrij

12 juli

Hele dag

1 t/m 8

Vrij

Informatieboekje

Inmiddels werken we aan de afronding van de bijlage van de schoolgids 2018-2019. Dit
jaar zal de bijlage verschijnen zonder de adresgegevens van de leerlingen. Dit in het
kader van de wet op de privacy de AVG. Naast de bijlage van de schoolgids wordt er
achter de schermen gewerkt aan een
informatiekaart. Hierop staan alle
belangrijke data in één overzicht.
Nieuwsbrief
Binnen het team is gekeken naar de
mogelijkheden om de werkdruk voor leraren
te verkleinen. Het schrijven van de twee
wekelijkse nieuwsbrief zorgt voor een behoorlijke taakverzwaring. We hebben
afgesproken dat de twee wekelijkse nieuwsbrief met het nieuws uit de groepen vanaf
dit schooljaar maandelijks wordt uitgegeven.
Natuurlijk zijn we van mening dat u als ouder volledig geïnformeerd moet zijn over
hetgeen we op school doen. We gaan kijken op welke wijze we u goed kunnen informeren
en zorgen voor korte lijnen tussen school en thuis. Vanuit het schoolbestuur Quadraten
zijn er meerdere ontwikkelingen om te digitaliseren en te werken met een ouderportal.
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Het Veenpluis gaat ook mee in die ontwikkelingen maar het is nog niet duidelijk wanneer
wij klaar zijn voor de volgende stap.
Over twee weken volgt de nieuwsbrief met nieuws uit de groepen. We hopen u hiermee
voldoende geïnformeerd te hebben.
Inloopmiddag - "Tafeltjesmiddag” 24 september 14.30 -16.00 uur
Op 24 september organiseren wij voor de leerlingen en hun ouders (opa's en oma's) een
inloopmiddag. U kunt samen met uw kind een kijkje komen nemen in de school, in de klas.
In alle klassen is de leerkracht aanwezig voor vragen over het onderwijs. Uw kind zal u
informeren over de werkwijze binnen de school. Het is ontzettend leuk om samen met
uw kind de leerstof te bekijken en hierover in gesprek te gaan. De koffie en limonade
staan natuurlijk voor u klaar.
Informatieavond groep 3 en 8 24 september:19.00 uur
De leraren van groep 3 & 8 nodigen u extra uit voor een informatieavond om specifieke
informatie te geven over het leren lezen en rekenen. Maar ook over de stappen richting
het vervolgonderwijs.
Deze avond organiseren we aansluitend aan de inloopmiddag en is van 19.00- 19.45 uur.
We hopen u op deze wijze goed te informeren.
Versiercommissie: OUDERS GEZOCHT
De versiercommissie is op zoek naar creatieve
ouders die ons willen versterken. Ook vaders
zijn welkom! Veelal op een woensdagochtend
versieren we de school voor b.v. het
Herfst/Winter/Lente/Zomer-thema. Ook de
versiering voor de Kinderboekenweek,
Sinterklaas en Kerst wordt door de
versiercommissie gedaan. Tijdens deze
bijeenkomsten knutselen we nieuwe versiering, schilderen we afbeeldingen op de ramen
en verwisselen de versiering in de halletjes.
Een aantal ouders is voor de vakantie gestopt of heeft afscheid genomen. Daardoor
hebben we weer plaats voor nieuwe leden, bij voorkeur ouders uit de onderbouw. Lijkt
het je leuk om in de versiercommissie plaats te nemen, dan kun je contact opnemen met:
Gea Nikolaas, telefoon: 0594-632605 of d.m.v. een mailtje naar: klaasgea@wxs.nl.
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Overblijf: OUDERS GEZOCHT
Om de kinderen te zien spelen en de werkdruk van de leraren te verkleinen zijn we op
zoek naar overblijfouders die samen met de leerkrachten toezicht willen houden op het
plein. Vorig jaar waren er drie hulpouders, maar bij de start van het schooljaar is er één
enthousiast ouder over. Misschien heeft u tijd om ons te ondersteunen. Mail dan naar
directie-hetveenpluis@quadraten.nl Alvast bedankt voor uw medewerking.
De week tegen het Pesten
Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een
gezellige en veilige groep. De Week Tegen Pesten helpt ons daarbij. Elk
jaar in september doen scholen in het primair- en voortgezet onderwijs
mee met de Week Tegen Pesten. Ook op Het Veenpluis besteden we hier
aandacht aan. Dit schooljaar is het thema: "Laat je zien". De Week Tegen het Pesten is
van 18 t/m 22 september.
Wecycle
De verzamelbakken van Wecycle staan weer in de school. Heeft u kleine elektrische apparaten
dan kunt u deze bij ons inleveren. Op 3 november worden de verzamelde materialen weer
opgehaald.
Korfbal
U heeft een brief ontvangen van de
korfbalvereniging. De leerlingen kunnen zich bij
de leerkrachten aanmelden. Het wordt vast en
zeker weer een geweldig toernooi.
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