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Kamp groep 8
Startvergadering OR
Startgesprekken groep 1-5 ouders en leerkracht
groep 6-8 ouders,kind en leerkracht

Start schooljaar
Afgelopen maandag zijn we weer gestart na 6
weken vakantie! En wat hebben we een
prachtige zomer gehad! Zelfs in Nederland was
het in de avonden nog 25 graden. Het leek wel
het buitenland.
De leerkrachten zijn vorige week al druk aan het
werk geweest om alles in orde te maken en we
hebben samen met de nieuwe teamleden nog
een studieochtend gehad om af te stemmen
wat we het afgelopen jaar met zijn allen
hebben ingezet: het instructiemodel met de
verschillende fasen om zo effectief en motiverend nieuwe leerstof aan te bieden. Natuurlijk hebben
we ook kennis gemaakt met elkaar. Alle groepen zijn gestart en de komende periode gaan we zeer
intensief aan de slag met de groepsvorming: veel activiteiten in de groep zullen hier op gericht zijn .
Wij hebben er zin in en we hopen op een fijn jaar in samenwerking met u als ouder!
Bij een start hoort ook het ophalen van de afspraken en hoe we met elkaar om willen gaan om het dit
jaar zo goed mogelijk te laten verlopen. In de groepen besteden wij hier veel aandacht aan.
Ook gaan we erg letten op het op tijd komen van de kinderen. Komen kinderen te laat, dan zal de
leerkracht hier aandacht aan besteden, omdat het het leerproces erg stoort. Mocht er een goede
reden zijn, dan is het prettig dat u dat vooraf aan de leerkracht laat weten. Dan kan zij hier ook goed
op reageren naar uw kind.
Verlof aanvragen
Verlof aanvragen kan alleen voor redenen die wettelijk zijn vastgelegd, dus niet voor het verlengen
van een vakantie. Heeft u hier vragen over, komt u dan even persoonlijk bij mij langs om te kijken of
verlof formeel toegekend kan worden.
Overblijven: wie helpt ons????
Wij zijn nog op zoek naar nieuwe ouders die het overblijven willen verzorgen!
Heeft u belangstelling?
Dan kunt u zich wenden tot marian@gasparddc.nl. Marian Vosman is de nieuwe leerkracht voor
groep 5.
Op maandag 3 september willen we met de groep bij elkaar komen om 13 uur om de roosters te
bespreken. Evt. kunt u dan direct aanschuiven.

Ouderraad
Voor de vakantie hebben we een oproep gedaan voor
een nieuwe penningmeester. Gelukkig kwam er al
snel een reactie binnen en zijn we in gesprek gegaan.
Paul van Dam gaat het nu overnemen. Vanaf deze
plek wil ik Louis Heek nog hartelijk bedanken en voor
Paul een heel hartelijk welkom.
We hebben samen met de voorzitter van de OR
(Debora Smits) ook al even kortgesloten hoe we één
en ander samen op willen pakken.
Aanstaande maandag is de eerste vergadering. De penningmeester zal eerst kijken hoe het met de
financiën staat en welk deel van de ouderbijdrage al betaald is en welk deel (nog) niet. Het kan zijn
dat u hier dan bericht over ontvangt.
Voor het komende half jaar zijn de volgende activiteiten in beeld, waar we de ouderbijdrage voor
inzetten:
- kinderboekenweek (o.a. boeken passend bij het thema, le(e)spakketten enz.)
- sinterklaas (o.a. huur pakken voor pieten en sint, cadeautjes moeten aangeschaft worden,
tractaties worden gekocht enz.)
- Kerst (o.a. kerstbomen en versieringen worden aangevuld, activiteiten in de groep, eten en
drinken, traktaties enz. )
Voor dit soort extra activiteiten krijgen wij als school geen bekostiging, maar we vinden het wel
belangrijk om deze met de kinderen te vieren en om daar extra aandacht aan te besteden. Het zijn
voor de kinderen (en de leerkrachten) toch een beetje de kersen op de taart. Door de financiële
bijdrage is het dan mogelijk om dit te doen.
Wij zijn ook voor de ouderraad nog op zoek naar nieuwe leden. Wilt u zich inzetten voor de kinderen
van de school middels de ouderraad, dan bent u van harte welkom.
U kunt mailen naar Debora: dvanwijngaarden@gmail.com
Startgesprekken
Op 18 en 20 september zijn de startgesprekken gepland. Iedereen
wordt hiervoor uitgenodigd.
Voor de groepen 1-5 worden de ouders uitgenodigd en voor de
groepen 6-8 het kind en de ouders.
U ontvangt een uitnodiging via het ouderportaal. U kunt dan zelf een
voorkeur opgeven qua tijd.
We sturen u nog wat suggesties hoe u het gesprek kunt voorbereiden
(met uw kind). De leerkracht wil vooral kennismaken en graag horen
welke informatie belangrijk is om te weten over uw kind en hoe hij/zij
leert en wat hij/zij nodig heeft.
Muziek/gym
De muzieklessen zijn deze week gestart. De lessen worden verzorgd door juf Marja en door juf
Johanneke.
Ook de gymlessen met een vakleerkracht zijn van start gegaan. De gymmeester heet Charro Mooy en
hij heeft zich maandag al in alle groepen voorgesteld. Hij zal de lessen verzorgen in groep 3,4,5,6 en
8.
Juf Gabriella heeft een gymbevoegdheid en verzorgt de lessen in haar eigen groep 7 en een les in
groep 6.

De ouders van de Medezeggenschapsraad zoeken een… ouder!
Aan alle ouders van leerlingen van de Gaspard
In verband met het vertrek van één van de ouders uit de Medezeggenschapsraad (MR) zijn wij op
zoek naar een ouder, die in de MR mee wil denken over het reilen en zeilen van de Gaspard. Eén keer
per twee maanden praten we met elkaar in de MR over de algemene gang van zaken in de school en
over specifieke onderwerpen, vaak aan de hand van beleidsvoorstellen van de directie. Voor het
lidmaatschap van de MR en voor commissievergaderingen ontvangen ouders geen vergoeding.
Volgens de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’ is er een medezeggenschapsraad (MR), die bij veel
zaken door het bestuur/ de schoolleiding kan en moet worden betrokken. De MR heeft adviesrecht
en een instemmingrecht. De MR geeft advies over organisatorische vraagstukken, bijvoorbeeld over
financiën of over aanstelling en ontslag. Instemming van de MR is nodig bij onderwerpen zoals het
schoolplan en de veiligheid.
Indien u geïnteresseerd bent en zich beschikbaar wilt stellen voor de MR, ontvangen wij graag
voor 3 september as. uw gegevens en motivatie om lid te worden van de MR. Stuur dit naar:
mr@gasparddc.nl .
Hebt u belangstelling maar wilt u nog wat meer informatie? Neem dan contact op met één van de
ouders die nu in de MR zitten. Dat zijn:
Sergej Visser, sergej.visser@gmail.com (0615131648)
Mireille de Pater, mireilledehaas@planet.nl (0628317581
Alvast bedankt voor uw kandidatuur!
Met vriendelijke groeten, namens de MR,
Sergej Visser (MR-lid)

DOE MEE MET JIJ&IK VOOR WAR CHILD 2018!!
Hou jij van zingen? Dan is dit je kans! JIJ&IK voor War Child komt terug!

Wil jij samen met je vader of moeder shinen op het podium tijdens de spetterende live
televisieshow? The Voice Kids finalisten Yosina (https://www.warchild.nl/in-yosinas-voetsporen)
en Stella (https://www.youtube.com/watch?v=vxC7FP7IENk) gingen je al voor!
Maak een filmpje waarop je samen met één van je ouders de sterren van de hemel zingt, upload het
filmpje op Youtube en meld je aan via

jijenik.tv
Wie weet zien we jou dan tijdens de liveshow op 21 november 2018 op NPO 1!

Een hartelijke groet, Team Gaspard de Coligny

