Belangrijke
data:
● 12 februari
●

13 februari

groep 5b/6 spelletjes met bewoners van
Het Gasthuis
studiemiddag schoolplan 2019-2023. Alle
Leerlingen zijn vrij.

Vragenlijst voor ouders
Afgelopen maandag hebben alle ouders/verzorgers een
vragenlijst betreffende een tevredenheidspeiling in hun mailbox
ontvangen. We stellen het erg op prijs om te weten hoe
ouders/verzorgers de school ervaren. Aan de hand van uw
antwoorden zullen we kijken wat we zo dienen voort te zetten
en waar we zaken zullen dienen aan te passen. Het is dus ook
in het belang van uw kind(eren) dat u hier even de tijd voor wilt
nemen. Dus daarom nogmaals de link in de nieuwsbrief, zodat u
ook op deze manier bij de vragenlijst kunt komen.

https://nvl.vbent.org/kvpo/inloggen.php?c=OUDERSKOHN
Ook de leerlingen van groep 6,7 en 8 en de collega’s ontvangen een dergelijke vragenlijst
met iets andere vragen. De uitslag van deze peilingen is een belangrijke bron om mee
aan de slag te gaan.
Studiedag
Volgende week woensdag, 13 februari, is er een studiemiddag voor alle
collega’s. Alle groepen zijn om 12.00 u. vrij. Tijdens deze middag wordt
het fundament gelegd voor de schoolontwikkeling voor de komende
jaren.

Boom in de hal
Sinds enkele weken is er in de hal van de school, tegenover het
kantoor van meester Wim, de Alberoboom op de muur geplakt. In de
boom hangen 5 kernwoorden die we van toepassing vinden op het
onderwijs wat we gegeven op de Kohnstammschool.

Vakantierooster schooljaar 2019-2020.
Dit is dus het rooster voor volgend schooljaar!!
Herfstvakantie
14 - 18 oktober 2019
Kerstvakantie
23 december 2019 - 6 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 -28 februari 2020
Goede Vrijdag
10 april 2020
Meivakantie
20 april - 5 mei 2020
Hemelvaart
20 - 21 mei 2020
Pinksteren
1 juni 2020
Zomervakantie
13 juli - 21 augustus 2020

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.
● De winkel opent op 26 maart om 10.00 u. We sluiten de winkel op vrijdag 29 of
zaterdag 30 maart. Dit is afhankelijk van het feit of er leerlingen zijn die willen en
mogen werken in de winkel op zaterdag.
● Het is dus echt jong ondernemerschap: de bedoeling is
dat alle leerlingen echt in de winkel zijn en verkopen,
afrekenen, contact hebben met mensen die deze
pop-up store bezoeken.
● We zoeken nog fruitkisten om de winkel in te richten
● 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 en of ze op
zaterdag 30 maart mogen helpen .U kunt ook hierop aangeven of U ons kunt
helpen en wanneer U beschikbaar bent.
● 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 . Dit hangt af of er
voldoende (jong)winkelpersoneel aanwezig kan zijn!
Het ga je goed
Vlada Filimonov is vandaag voor het laatst bij ons op school. We wensen
haar op haar nieuwe school het allerbeste.

Ziekte
We hebben behalve met langdurig zieke collega’s ook te
maken met collega’s die gelukkig maar kort afwezig zijn.
Maar dat zorgt wel voor problemen. Deze week hebben we
geen vervanging kunnen vinden voor de leerlingen van
groep 7/8. We hebben het 3 dagen op diverse manieren
opgelost. Nu we vandaag ook een oplossing voor een tweede
collega zonder vervanging hebben opgelost, zijn de
mogelijkheden en alternatieven op. Morgen moeten we de leerlingen van groep 7/8 een
dag vrij geven. Dit heb ik nog nooit moeten doen, maar nu kan het niet anders. Het
verdelen van leerlingen, niet splitsen van groepen heeft invloed om meerdere
leerkrachten en leerlingen. We hopen in de toekomst onverwachte vrije dagen te
voorkomen, al is dit afhankelijk van de gezondheid van de collega’s. Ouders worden
vooraf ingelicht met de vraag of ze zelf voor opvang kunnen zorgen. Als dit niet mogelijk
is, wordt aan ouders gevraagd contact met school op te nemen.

Leerlingenraad

De afgelopen vergadering hebben we het gehad over het Zeeland project en voor wie we het
gaan doen. Project Zeeland: we hebben met zijn allen goed nagedacht over een doel voor
arme kinderen bijvoorbeeld, het Liliane fonds of iets voor asielkinderen.
Alle klassen gaan hard aan het werk om de Zeeland winkel vol te maken met spullen.
In de vergadering is ook nagedacht hoe de winkel er uit
gaat zien de meeste leerlingen zeiden dat de winkel
kleurrijk en versierd moet worden. Eind februari wordt
bekend gemaakt welke winkel het wordt. Wij hebben
vorige week met meneer Ad gepraat (baas van meester
Wim). We vonden het een interessant gesprek en dat
vond de voorzitter van het CvB ook.
Verslag Ivar en Gabriela

