●
●
●

Belangrijke data:
Vrijdag 25 januari
29, 30 31 januari
Vrijdag 1 februari

Rapport
Rapportgesprekken
Voorleesontbijt groep 1, 2, 3, + peuters

Welkom
Een woord van welkom aan Daley Huisken. Daley is vorige week bij
ons op school begonnen. We hopen dat hij zich spoedig thuis zal
voelen op de Kohnstammschool en wensen hem een fijne en leerzame
tijd bij ons op school.
Studiedag
Gisteren hebben we een studiedag gehad over de invoering van
portfolio’s van leerlingen. Het is onze bedoeling dat uw kind eind
juni zelf zijn of haar eigen portfolio/rapport bespreekt. Dit is een
gevolg van het eigenaarschap waar leerlingen steeds meer
verantwoording nemen en inzicht krijgen in hun eigen ontwikkeling.
Hier zijn we al enige jaren stapjes aan het zetten. Het zal ook een
proces zijn wat we gedurende de jaren verder zullen ontwikkelen en
bijsturen, maar we zijn enthousiast over de wijze en de
mogelijkheid om leerlingen te laten vertellen over hun eigen groei
en dat zij aangeven wat zij verder nog willen leren.
Andere eindtijd
We zijn vanaf de eerste schooldag in 2019 gestart met een kortere pauze tussen de
middag met surveillerende leerkrachten, 15 minuten eerder uit en vanaf 14.15 u.
verplichte pauze voor de leerkrachten. De eerste ervaringen zijn
positief bij leerlingen en leerkrachten. Het is overzichtelijker en
rustiger door de gespreide pauzes. Het is wel drukker voor de
leerkrachten, maar door direct toezicht en aanwezigheid van de
groepsleerkracht is er zelden sprake van escalaties tijdens de pauzes.
Rapport
Morgen ontvangen de leerlingen hun eerste rapport van dit schooljaar. Altijd een
spannend moment.
Pleintjes
De pleintjesactiviteiten van SMWO behoren naar alle waarschijnlijkheid tot het verleden.
Er is een andere invulling van de budgetten. Jammer en triest. Gelukkig is er een stagiair
op de Kohnstammschool die het wegvallen van de pleintjes wil
opvangen. Materiaal krijgen we van het SMWO, maar we krijgen
(voorlopig) geen ondersteuning. Dit houdt in dat Bezuayehu, leerling
van het Cruyff College het in zijn eentje zal doen. Het gevolg hiervan
is, dat er met een maximum aantal leerlingen, met inschrijving en
wellicht met toerbeurten gewerkt wordt. Ik ben blij dat er aanbod ligt,
al zijn er wel enige beperkingen.

Zeelandproject
Op 11 maart start het Zeelandproject op de Kohnstammschool. In de laatste week van
dit project willen we een winkel in de stad openen, waar alle leerlingen actief aan
meewerken. In de extra nieuwsbrief van 20 december is hierover al informatie gegeven.
De winkel opent op 26 maart om 10.00 u. We sluiten de winkel op vrijdag 29 of
zaterdag 30 maart. Dat bepalen aan de hand van het animo dat
er is van de leerlingen, om ook op zaterdag (geen schooldag) te
helpen in de winkel. Het is de bedoeling dat alle leerlingen echt
in de winkel zijn en verkopen, afrekenen, contact hebben met
mensen, die deze pop-up store bezoeken. U krijgt hier nog meer
informatie over, waarin u kunt lezen welke dag, welk uur uw
kind(eren) in de winkel zijn. We vragen dan of u voor deze
bijzondere winkelweek om de winkel te bezoeken en zoveel
mogelijk familie, buren en kennissen warm maakt om naar de
Kohnstammwinkel te komen. Verder hebben we ook uw
ondersteuning nodig bij tal van onderdelen: inrichten vooraf,
halen en brengen van leerlingen, opruimen na sluiting. U
ontvangt nog een formulier waarop u kunt aangeven of uw kind(eren) ook na einde van
de schooltijd mogen helpen, of ze op zaterdag 30 maart mogen helpen. De winkeltijd
voor de leerlingen is maximaal 1 uur per dag. We willen de winkel openhouden van 10.00
u. tot 16.00 u., maar dat is een wens die afhankelijk is van voldoende winkelpersoneel.
Voorleesontbijt
Op vrijdag 1 februari 2019 houden wij met groep 1, 2, 3, en de peuters
van het Kinderdagverblijf het Nationale Voorleesontbijt. Kinderen
hoeven die dag dus thuis niet te ontbijten, dat doen we gezellig op
school. De kinderen mogen in pyjama naar school komen en de juffen
natuurlijk ook.
Graag meegeven op donderdag 31 januari: bord, beker, mes, vork en
een klein lepeltje (met naam, in plastic zak).
Er komt een speciale gast om voor te lezen.
Wilt u de kinderen nog gewone kleding meegeven voor de rest van de
dag. Buitenspelen in je pyjama is misschien een beetje te koud.
Vervanging juf of meester
Beste ouders en leerlingen, het was afgelopen
dinsdag even spannend of we alle leerlingen
verantwoord les konden aanbieden. De invaljuf
was ziek en intern konden we niets regelen. Om
7.30 u. kwam het bericht dat er geen
vervangende leerkracht beschikbaar was. Om
8.00 u. bespraken we dat we dan echt voor het
eerst leerlingen en ouders het advies zouden
geven om naar huis te gaan. Door het
crisisberaad werd er toch nog een oplossing
gevonden, die voor de andere leerlingen en leerkrachten ook aanvaardbaar was.
Woensdag waren de groepen 4,5 en 6 niet gesplitst en vandaag is er gelukkig wel een
invalleerkracht en morgen weer een andere invaljuf. Het wordt steeds moeilijker om
inval-leerkrachten te vinden, maar het moment dat het niet meer zal lukken nadert. Voor
de eerste dag is geen vervanging het meest lastig, want voor de volgende dag hebben
we 24 uur tijd om te u informeren en intern zaken te regelen. Gelukkig hebben we nog
geen leerlingen naar huis moeten sturen, omdat we het niet meer konden opvangen.

Stagiaires op school
Halverwege het schooljaar wisselen stagiaires van groep en stromen nieuwe stagiaires in.
In groep 1 is juf Kimberley de Wilde begonnen. Zij is een leerling van het Scalda en is er
op maandag en dinsdag. In groep 2 start Jeffrey Otte, ook leerling van het Scalda en ook
hij is er op maandag en dinsdag. Tevens komt meester Ivo Kleppe, student van de Pabo
1 dag per week in groep 2. In groep 3 komt juf Sylvana 2 dagen in de week; zij is een
Pabo studente. In groep 4/5 start meester Joost Wattel, een Pabo student voor 1 dag in
de week en blijft juf Marta Lawniczak 2 dagen aanwezig: zij is een Scalda student. In
groep 5/6 begint juf Manou de Bree. Zij is er 1 dag in de week en is Pabo studente. Tot
slot blijft ROC student Bradley Koole 2 dagen in de week in groep 7/8. Zo zijn er vele
extra handen in de groepen en bieden we studenten de kans zich verder te ontwikkelen
en zorgen op deze wijze mede voor jonge, nieuwe mensen die in het onderwijs willen
werken.
Tiny Forest
Vandaag kon u het in de regionale krant lezen en gisteren
ontvingen we hierover een mail. De Kohnstammschool is één
van de 4 locaties waar de gemeente Goes een ‘Tiny forest’ of
een stadsbos(je) gaat aanplanten. Leuk! We kunnen dit gaan
gebruiken tijdens lessen, tijdens pauzes en helpen door de
aanplant een stap te zetten in verduurzaming van de
samenleving. Het nieuws is nog vers, maar ik hoop u hier
spoedig meer over te kunnen informeren.

