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Enschede

ouders bij de school te hebben
aangeven dat het echt fijn om zulke betrokken
bedanken voor uw komst en nogmaals
inloopochtend. Vanaf deze plek wil ik u
Op 15 december was er een hele druk bezette
Inloopochtend
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Nieuwsbrief
Instroomgroep
Het meubilair is geleverd. De verbouwing van de
hal staat gepland.
Aankomende week zijn de sollicitatiegesprekken.
In enkele groepen zijn er wijzigingen in de
formatieve bezetting.
De ouders van deze groepen zijn middels een brief
ingelicht

Lerarentekort voelbaar
Landelijk gezien is de ontwikkeling dat er
steeds minder leraren beschikbaar zijn om
vacatures te vervullen. Er staan dan ook vele
vacatures open. Tot nu toe zijn we gelukkig
als Huifkar er elke keer nog in geslaagd om
de personele bezetting rond te krijgen.
We merken wel dat bij ziekte van personeel
de beschikbare invallers/invalsters schaars
zijn. Binnen de school proberen we wanneer
er geen vervanger beschikbaar is altijd tot
een oplossing te komen en doorlopen we een
stappenplan. Echter moeten we constateren
dat we in dit schooljaar nu 2x al geen
oplossing konden vinden. Dit betekent dat
een groep binnen de Huifkar thuis heeft
moeten blijven.
Geregistreerd wordt welke groepen dit zijn,
zodat niet telkens dezelfde groep thuis blijft.
Het kan dus ook zijn dat uw kind een keer
een dag thuis zal moeten blijven, omdat de
leerkracht van deze groep in een andere
groep zal moeten werken. Dit zodat elk kind
tot voldoende onderwijstijd kan komen. We
proberen dit vroegtijdig bij u aan te geven
mocht dit het geval zijn. Als u geen passende
oplossing zelf kunt vinden kunt u contact
opnemen met school.
Vanuit het ministerie is aangegeven dat er 7x
een 4 daagse schoolweek mag plaatsvinden.

Geen koffieochtend in
december
Vanwege de drukke periode rondom
Sinterklaas hebben we samen met de
ouderraad ervoor gekozen om de koffie
ochtend in december te annuleren

Schoolplein 14
Met Schoolplein14 worden schoolpleinen weer
aantrekkelijk gemaakt, door in samenwerking
met de school en haar leerlingen lijnen en
kleurvlakken (coatings) aan te brengen. Het
grote schoolplein achter de school zal een
Schoolplein14 gaan worden. Concreet
betekent dit dat er o.a. een
atletiekbaan/fietsparcours en speelcirkels
aangebracht gaan worden. Dit alles wordt
mogelijk gemaakt door de Cruyff Foundation.

Opbrengst PEP
Studiedag
We hebben een zeer zinvol congres mee
mogen maken.
Enkele quotes van deze dag:
- Betrokkenheid en welbevinden is een
voorwaarde om tot leren te kunnen komen.
- Laat kinderen los waar dat kan. Laat ze
ervaren dat ze het zelf kunnen.
-Leer ze het zelf doen en niet afhankelijk te
worden van hulp waar dat mogelijk is.
- Vertrek vanuit betrokkenheid niet vanuit
resultaten.
- Kinderen het vertrouwen moeten en kunnen
geven door ze het zelf te laten doen!
- Benadruk het positieve( bewust)
- Als iemand betrokken is dan is hij/zij aan
het ontwikkelen.

