nieuwsbrief februari
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
februari. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden
op onze website en in het Ouderportaal.
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Bovenstaande tekst stond in het Engels op de
rouwkaart van meester Bas. Meester Bas is zondag 26 januari op 26 jarige leeftijd overleden.
Meester Bas heeft vorig jaar ingevallen op onze
school en werkte sinds dit schooljaar op het
Kompas in Lexmond. Onze gedachten gaan uit
naar de vrouw en familie van meester Bas en we
bidden hen Gods nabijheid toe in het verwerken
van dit verlies.

terugblik en bedankjes
Woensdag 29 januari heeft de school een
schoonmaakbeurt gekregen. Vanaf deze plaats
willen wij de ouders die meegeholpen hebben
heel erg bedanken. De school ruikt weer fris!

God van Licht
God van Licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van Licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U
woont.

Muziekhuis Oudewater heeft per bouw drie
workshops verzorgd waarin de leerlingen kennis
hebben gemaakt met de blaasinstrumenten.
In groep 1 en 2 is aandacht besteed aan de Nationale voorleesdag. Groep 1 en 2 zijn ook op bezoek geweest in kasteel de Haar in Haarzuilens.
De SC en de MR hebben een thema-avond verzorgd over zakgeld.

strument? Wil je dit delen met de kinderen van
de Eben Haëzerschool?
Meld je dan aan voor donderdag 20 februari. Bij
elke groep hangt een intekenlijst waar je je kan
inschrijven. Je mag je alleen inschrijven of met
een ander of met een groepje. Per klas worden er
twee talenten gekozen. Deze kinderen mogen
hun talenten aan de andere kinderen laten zien
door een optreden voor de hele school.
De open-deur-dag was een groot succes en heeft
de kranten gehaald
Het Kontact Lopikerwaard
Het Kontact Alblasserwaard

muziekproject:

“Polsbroek´s got talent”
Dit schooljaar maken wij voor het derde en laatste jaar gebruik van de muzieksubsidie. Als afsluiting starten we op maandag 2 maart met de hele
school een groot muziekproject. De kijkavond is
op donderdagavond 19 maart van 18.30-20.00
uur. Houd deze avond vrij in uw agenda!
Een muziekproject betekent heel veel muziek
maken, muziek luisteren, muziek beleven. Wat
we precies gaan doen is nog een verrassing. Toch
kunnen we alvast iets verklappen.
We nodigen alle kinderen uit voor een grote talentenjacht “Polsbroek′s got

talent”.

Heb je een bijzonder muzikaal talent? Zoals zingen, dansen of muziek maken met een muziekin-

We nodigen ook alle ouders uit om mee te doen
met het muziekproject. Heeft u iets te vertellen
over uw muzikale talent, of wilt u voor ons optreden in de groep van uw kind? U kunt u opgeven
bij de leerkracht van uw kind of via een intekenlijst die we met u delen via het Ouderportaal.
We verwachten veel muzikale aanmeldingen!

rapport & oudergesprekken
Donderdag 13 februari krijgen de kinderen van
groep 1 en 2 hun eerste rapport mee naar huis.
Vrijdag krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 het
rapport.
Het inplannen van het tien-minutengesprek gaat
via het Ouderportaal. Vanaf maandag 10 februari
kunnen ouders / verzorgers met meerdere kinderen op school een gesprek inplannen. Ouders /
verzorgers met 1 kind op school kunnen vanaf
dinsdag 11 februari een gesprek inplannen. De
tien-minutengesprekken zijn op dinsdag (avond)
18, woensdag 19 en donderdag 20 februari.
Vanaf groep 5 zijn ook
de kinderen welkom bij
het tienminutengesprek. Het gaat tenslotte over hun rapport.
De kinderen en de ouders van groep 8 hebben
dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 februari tijdens het tien-minutegesprek ook het adviesgesprek. De inschrijving voor deze gesprekken
gaat ook via het Ouderportaal.

pilot continurooster

traditioneel
42%

Voor de kerstvakantie heeft de school op dinsdag
een pilot ‘continurooster’ gehouden. Na de kerstvakantie heeft u door middel van een intekenlijst
in het Ouderportaal uw voorkeur kunnen aangeven. Daarin zijn de volgende criteria met u gecommuniceerd:
1. De uitslag is geldig wanneer 75% van de
ouders heeft gereageerd.
2. Per oudste leerling mag er 1 keer gestemd
worden.
3. Het continurooster wordt ingevoerd wanneer 75% van de leerkrachten en de ouders - die gestemd hebben – hiervoor
kiest.
Afgelopen maandagavond is tijdens de MRvergadering de uitslag besproken:
1. Totaal hebben wij 67 oudste leerlingen.
Daarvan hebben 64 ouders gestemd, 3
niet. Dit maakt dat de stemming geldig is,
96% heeft namelijk aangegeven waar hun
voorkeur naar uit gaat.
2. De intekenlijst bevatte meerdere vragen.
Veel ouders hebben voor al hun schoolgaande kinderen deze vragen ingevuld. Bij
de laatste vraag over de schooltijden hebben wij alleen de stemmen van het oudste
kind laten tellen.
3. Hieronder ziet u de uitslag van de stemmen van de ouders. Totaal stemt 42% van
de ouders voor de traditionele tijden, 58%
voor het continurooster. Omdat de afgesproken 75% niet gehaald is, wordt er
geen continurooster ingevoerd.

continurooster
58%
continurooster

traditioneel

In de grafiek hierboven ziet u mening van de ouders.
De mening van de leerkrachten is verdeeld, maar de
voorkeur gaat uit naar het behouden van de traditionele schooltijden. Uit de pilot is gebleken dat het

eten met de kinderen in de groep binnen de gestelde tijd redelijk lukt. Het nemen van een pauze
tussen half negen en half drie was voor de meeste leerkrachten niet mogelijk. Dit heeft mede te
maken met het kleine team en het kleine plein,
hierdoor kunnen niet alle kinderen tegelijk buitenspelen en is er meer toezicht nodig.
De MR concludeert dat alle stappen in het proces
concreet en zorgvuldig zijn doorlopen en gezien
bovenstaande uitslag gaat school niet over op de
invoering van een continurooster.
Namens de MR

mededelingen
Koningsspelen
Het lijkt nog ver weg. Toch komen de Koningsspelen eraan. Dit jaar staan ze in teken van “Nederland 75 vrij!” Uw hulp kunnen wij goed gebruiken. Wilt u wanneer mogelijk 16 en/of 17 april
vrij houden?
Kwink oudernieuws
Bij deze nieuwsbrief vindt u de ouderbrief en de
nieuwe koelkastposter van Kwink.
Pestprotocol
Jammer genoeg komt pesten op elke school voor.
Afgelopen tijd heeft het team stilgestaan bij de
aanpak van pesten en de preventieve werking

van onze methode voor sociaal emotionele
ontwikkeling
Kwink.

1. Verlof voor de tandarts, dokter, therapie,
enz. is toegestaan en kunt u aanvragen via
het Ouderportaal.

Een van de gevolgen hiervan is
dat het pestprotocol geactualiseerd is. Het
vernieuwde pestprotocol staat op de website onder het kopje downloads.

2. Andere aanvragen worden voordat er toestemming wordt verleend besproken met
de leerplichtambtenaar.

Schoolcommissie

3. Verzuim rond de schoolvakanties en ziekmeldingen twee dagen voor of na de
schoolvakanties worden altijd doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.
Zendingsgeld

In de nieuwsbrief van december heeft de Schoolcommissie een oproep gedaan voor een nieuw
lid. Hier heeft niemand op gereageerd. De
Schoolcommissie gaat nu zelf ouders actief benaderen in de hoop dat de vacature die ontstaan is
door het vertrek van Tijmen van Steeg opgevuld
kan worden.

Tot aan de meivakantie willen wij samen met de
leerlingen gericht sparen voor een goed doel. In
maart komt er een gastspreker van de GZB. Zij
werkt in Centraal-Azië en komt een presentatie
houden over haar werkzaamheden. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

Verlofaanvraag

Er is totaal ruim €300,- opgehaald na de zomervakantie.

Tijdens het laatste directieoverleg met de gemeente Lopik en de leerplichtambtenaar zijn opnieuw de regels over geoorloofd en ongeoorloofd
verzuim besproken:

Hartelijke groet ,
Stefan van Ee

Agenda
Woensdag 12 februari
Donderdag 13 februari
Vrijdag 14 februari
Dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 februari
Woensdag 19 februari
Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari
Vrijdag 28 februari
Maandag 2 maart

Juf Paulina jarig
Ouders op de koffie groep 6
1Ste rapport mee naar huis (groep 1 en 2)
Kunst Centraal groep 78
1ste rapport mee naar huis (groep 3 t/m 8)
Letterfeest groep 3
Tienminuten gesprekken
Ouders van de koffie groep 7 en 8
Voorjaarsvakantie
Meester Hans jarig
Maandopening en opening project.
Voor alle data geldt D.V.

