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Oudergesprekken groep 1
Sinterklaas komt aan in Nederland
Ouderavond omgaan met sociale media
Bibliotheek Loon op Zand
Pyjamazingen op school groep 1 tm 4 17.00 uur – 17.45 uur
Pietengym in de Wetering groep 1 tm 8
Nieuwsbrief
OV Vergadering
Sinterklaas komt op school

Vanuit de MR
Op de foto de huidige MR-leden:
Staand van links naar rechts: Joris
van Deudekom (ouderlid), Leona
v.d. Houdt (ouderlid), Diana
Beerens (ouderlid / voorzitter),
Joris van de Burg (teamlid /
secretaris).
Zittend van links naar rechts: Will
van Hoof en Meta Pijnenburg
(beiden teamlid).
Op de vergadering van 1 oktober
hebben we de eerste ervaringen
met het continurooster
uitgewisseld. Voor het merendeel zijn deze positief. Er volgen (zoals afgesproken)
nog evaluatievragen voor alle ouders.
Personele zaken
Vrijwel vanaf het begin van het schooljaar zijn juffrouw Ria en juffrouw Marian met
ziekteverlof. We duimen mee dat de behandelingen zullen zorgen voor een goed
herstel.
Voor de organisatie houdt dit in dat juffrouw Ria volledig wordt vervangen door
juffrouw Lindy Donders-v.d. Velden maar dat de extra ondersteuning door juffrouw
Marian daardoor komt te vervallen. Juffrouw Marian was al met ziekteverlof en kwam
ondersteunende taken uitvoeren bij de kleuters. Dat lukt nu helaas niet meer. De
ondersteuning wordt nu (voor zover mogelijk) uitgevoerd door juffrouw Meta en
juffrouw Will. Zij maken samen met meneer Maarten, die ondersteunt in de midden-

en bovenbouw, een nieuw schema zodat de zorg over de hele school eerlijk verdeeld
blijft. Zorg dáár waar het nodig is.
Sinterklaas op school donderdag 29 november
Beste kinderen van de Lage Weijkens,
Ook dit jaar zal ik weer een bezoekje brengen aan jullie school.
Dit zal zijn op donderdag 29 november.
Een beetje vroeg dit jaar. Dat komt omdat ik het zo druk heb om
alle scholen te bezoeken.
Willen jullie die donderdag om 8.30 uur allemaal buiten op mij
wachten achter het lint op de speelplaats van groep 1-2?
De papa’s en mama’s mogen ook blijven kijken als ik aankom.
Op deze dag hoeven de kinderen van groep 1 t/m 4 geen fruit en drinken mee te
nemen, wel een lunchpakketje.
Woensdag 5 december wordt er natuurlijk ook aandacht besteed aan mijn verjaardag
in de groepen 1 t/m 4.
De groepen 5 t/m 8 vieren dit met de surprises.
Tot donderdag 29 november!
Groetjes van Sinterklaas en zijn pieten
Gevonden medicijnen (herhaald verzoek)
De afgelopen weken zijn diverse keren medicijnen gevonden op de speelplaats. Het
gaat om Methylfenide van Sandoz. Ze zitten in een stripje van 1 pil, dus klein. We
komen er niet achter wie deze verliest.
In zijn algemeenheid: wanneer uw kind medicijnen slikt doe deze dan a.u.b. in een
goed herkenbaar doosje met de naam er op. Zo’n klein stripje valt zo maar uit jas- of
broekzak. Uw kind mag de medicijnen vóór school in bewaring geven bij de
leerkracht als u dat wilt zodat ze die tijdens het spelen niet kunnen verliezen.
Vragenlijst continurooster
Wij danken u voor de grote respons op de vragenlijst over het continurooster. 104
van de 145 brieven hebben we terug ontvangen. Dat is een mooi responsgehalte.
Wat zijn de bevindingen? We geven hier kort weer waar regelmatig iets over
opgemerkt werd.

Hele school
Hoe ervaart u het
continurooster?
Hoe ervaart uw
kind het
continurooster?
Hoe ervaart u de
lunch op school?
Hoe ervaart uw
kind de lunch op
school?
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We mogen de conclusie trekken dat uit de vragenlijsten blijkt, dat verreweg de
meeste ouders en kinderen het continurooster als positief ervaren.
De grote lijn vanuit de opmerkingen:
Positief:
• Rust voor de kinderen
• Structuur
• Samen eten en drinken met de groep
• Ouders hebben thuis meer mogelijkheden
• Fijn: 2 middagen vrij
Veelvuldig werd opgemerkt dat ouders zeer tevreden zijn over het nieuwe rooster.
Opmerkingen die geplaatst zijn om iets te veranderen:
• De tijd voor het eten is wat kort. (In de groepen 1 en 2 is die tijd al aangepast).
We bekijken wat we voor de andere groepen hierin kunnen betekenen.
• Aandacht voor het opeten van de boterhammen en leegdrinken van de bekers.
De leerkrachten besteden hier al de nodige aandacht aan. Misschien dat dit ook
samenhangt met de (te) korte tijd om te eten. We houden dit in de gaten.
• De kinderen zouden graag zelf willen kiezen bij wie ze zitten tijdens het eten.
Het hanteren van vaste plaatsen is een bewuste keuze van het team. Wisselen
brengt ontrust, het kan kinderen buitensluiten. Bovendien veranderen de
kinderen door het jaar heen diverse keren van plek. Op deze manier leren
kinderen met alle kinderen omgaan.
• Aandacht voor eetmanieren. Ook dit wordt onder de aandacht van de
leerkrachten gebracht. Doorgaans wordt daar wel op gelet. We gaan er van uit
dat er thuis ook aandacht aan besteed wordt.

