Kohnstamm nieuwsbrief 4
LEERKRACHT TEKORT - OUDERS
In nieuwsbrief 3 is er gesproken over het lerarentekort op school.
De vervangingen die nodig zijn kunnen niet worden ingevuld.
Op school doen we erg ons best om het steeds weer intern op te lossen. Tot nu
toe is dit gelukt. We hebben nu een aangepast plan voor noodlessen
klaarliggen.
Het moment dat we het niet meer intern kunnen oplossen, zit er helaas aan te
komen. Op dat moment wordt de klas naar huis gestuurd. Wanneer dit aan de
orde is, zullen wij u proberen zo tijdig mogelijk hierover te informeren.
Het is goed om als ouder een plan te hebben voor opvang.
Wellicht kunnen ouders van klasgenootjes hier bij helpen.
We hopen dat deze opvang niet nodig zal zijn, maar we betwijfelen het in deze
komende periode heel erg.

Belangrijke data
Vrijdag 5 november
Studiedag, alle kinderen vrij!
Zaterdag 14 november
Sinterklaas in Nederland

LEERLINGENRAAD
Na verkiezingen met erg veel geïnteresseerde leerlingen hebben we een
nieuwe leerlingenraad. We feliciteren: Bregje, Noah, Jordan, Jens, Alicia
en Olav. We wensen deze leerlingen veel succes toe bij hun nieuwe, extra
en uitdagende rol in het schoolgebeuren. De eerste vergadering is al
achter de rug. Alisa en Olav schrijven hierover: In de eerste vergadering
van de leerlingenraad hebben we gesproken over onze ideeën. Daarna zijn
we langs de groepen gegaan om iedereen de kans te geven te vertellen
wat hij of zij wilde. We zijn hierna begonnen met het maken van een
ideeën bus. In komende vergadering willen we taken gaan inplannen,
ideeën verder bespreken en de ideeën bus afmaken.

.
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VOORLEESWEDSTRIJD
Op vrijdag 15 oktober was er de jaarlijkse voorleeswedstrijd. Er waren veel
leerlingen die graag wilden meedoen. Nadat er in de groepen 6, 7 en 8 al
voorrondes waren gehouden, hadden we 6 leerlingen die de strijd met elkaar
aangingen: Vablo, Nora, Jens, Jasmijn, Sjuul en Levi. De laatst genoemde
leerling, Levi van de Merwe is door de vakkundige vakjury, biebjuf Marije, juf
Kitty en meester Bart tot winnaar uitgeroepen. We wensen hem veel succes
bij het vervolg van de regionale wedstrijd.

STUDIEDAG!
Vrijdag 5 november is de eerste bijeenkomst met het gehele team en ook nog
een team van een andere school betreffende leren zichtbaar maken (LZM). We
willen met de kennis die we hier opdoen het op school nog beter organiseren.
Dit gaat erover hoe we de resultaten van de leerlingen directer betrekken met
het te volgen onderwijs. We zullen zeker ook praten over hoe met we het
tekort aan leerkrachten zullen omgaan en hoe we dit voor ouders, leerlingen
en leerkrachten zo helder mogelijk trachten te maken en te houden.

TERUGBLIK KIKA ACTIEDAG
Op de donderdag voor de herfstvakantie hadden we een
geslaagde actiedag. Leerlingen waren druk doende met
rennen, (ver)kopen en vele andere dingen. De opkomst
was groot en de sponsoring nog groter. We mogen trots
zijn op de opkomst, de support van ouders en de grote
inzet van leerlingen en leerkrachten! Maar we mogen ook trots zijn op
de opbrengst. Er is voor € 3500,81 gesponsord, gekocht en gedronken.
Hartelijk dank aan alle belangstellenden!!
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SQUID GAMES

Er zijn wellicht leerlingen van onze school die naar bovenstaand programma kijken: het is een
kijkcijfer kanon. Nu spelen onze leerlingenop school dergelijke spelletjes na. Wij hebben gisteren als
team het besluit genomen dat wij deze vormen van spel niet toestaan en ook niet toelaten op het
schoolplein. We vragen aan u als ouder om deze spelletjes waarbij doodschieten en doodvallen
standaard zijn van thuis uit te onderschrijven dat uw kind(eren) deze niet meer spelen.

SCHOOLMELK
Vanaf morgen(donderdag) kunnen we alle leerlingen schoolmelk gratis
aanbieden. Het enige wat leerlingen hoeven mee te nemen is een lege beker.
Zowel in de ochtendpauze en deze week ook tijdens de lunch kunnen
leerlingen hun eigen beker laten vullen met melk of karnemelk. Het is wel de
bedoeling dat deze beker dan terug mee naar huis gaat om afgewassen te
worden!

TAALVISITE
Als school kregen we een prachtig aanbod voor leerlingen en ouders die (voor)lezen, bieb bezoeken
lastig vinden of bij leerlingen die door weinig aanbod een taalachterstand hebben. Als u zelf vindt
dat uw kind of maximaal 2 kinderen hierbij ondersteuning nodig hebben en u heeft een ruimte thuis
zonder huisdieren dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht of directie. Er zal dan met u een
aanvraagformulier worden ingestuurd. hoe sneller u reageert, hoe groter de kans is dat er 15 weken 1
uur leesbegeleiding is bij u in huis en u ook kunt meedoen.

WE DOEN WEER MEE!
Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en
fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente
en gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit
en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!

Volgende nieuwsbrief: woensdag 17 november

