Nieuwsbrief mei 2022

Algemene informatie
Sponsorloop voor de Oekraïne
Morgen is het Koningsdag en zoals dat inmiddels gebruikelijk is, organiseren de twee basisscholen in
de wijk Paauwenburg deze dag gezamenlijk. Ongetwijfeld zult u vernomen hebben dat er dit jaar
gekozen is voor een sponsorloop door de wijk. In de voorbije periode zijn de leerlingen van de
Louise de Coligny en van de Theo Thijssenschool hard aan de slag gegaan met het vinden van
sponsoren. De opbrengst zal ten goede komen aan de kinderen in/uit de Oekraïne. We kunnen u
zeggen dat dat een prachtig bedrag gaat worden, want de kinderen hebben ongelooflijk hun best
gedaan!
Morgenochtend zal er in twee shifts worden gestart en rond 11.00 uur zal onthuld worden hoeveel
geld de kinderen van beide scholen bij elkaar hebben gelopen. Natuurlijk vinden we het erg fijn als
we ook u morgen bij de start, langs het parcours of om 11.00 uur bij de bekendmaking mogen
ontmoeten.
Ps. Het zou fijn zijn als alle kinderen van de Theo Thijssen in het groen zouden kunnen lopen
(=herkenbaar) We hebben echter te weinig schoolshirts. Zou u -indien uw kind een groen shirt
bezit- dat mee naar school willen geven??
Zoals eerder vermeld, vragen we u ook een mok, een bord en bestek mee te geven (svp met naam
gemerkt)

Uit de MR-vergadering
Op 6 april was er weer een (fysieke!) bijeenkomst van de MR in de hal van de bovenbouw. Na het
gebruikelijke goedkeuren van het verslag van de vorige MR vergadering, heeft de directie
toelichting gegeven over de Sponsorloop bij de Koningsspelen en de voorstellingen die de
bovenbouw dit schooljaar nog gaan geven. Vanaf volgend schooljaar gaat ook de onderbouw weer
voorstellingen geven. Verder is een toelichting gegeven over het formatieplan 2022-2023. In het
formatieplan wordt aangegeven hoeveel groepen er het aankomend schooljaar geformeerd kunnen
worden en hoeveel onderwijsondersteunende functies er zijn. Het formatieplan is nog niet rond en
er wordt een nieuwe bijeenkomst gepland als deze definitief is.
Vanwege het grote aantal kinderen in de huidige startgroep is besloten na de meivakantie met een
nieuwe startgroep te beginnen. Deze groep zal in de unit op het schoolplein plaats nemen en juf
Désirée en juf Anja zullen de verantwoordelijkheid van deze startgroep op zich nemen.
Jaap, Bas en Merel zijn aftredende leden van de MR en Jaap en Merel stellen zich niet herkiesbaar.
Bas heeft kenbaar gemaakt zich wel herkiesbaar te stellen. We zijn daarom nog op zoek naar
enthousiaste ouders om de oudergeleding van de MR te versterken! Voor vrijdag 22 april kunnen
ouders zich aanmelden door een e-mail te sturen naar agneshieminga@archipelscholen.nl.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden er mogelijk verkiezingen gehouden. Meer
informatie hierover kunt u terugvinden in de brief over kandidaatstelling leden
Medezeggenschapsraad van 14 april j.l..

Parro
Het is heel fijn dat we zoveel positieve geluiden terugkrijgen over het gebruik van Parro. In de
laatste MR-vergadering kwam echter ook een vraag naar voren waar we graag even nader op in
willen gaan.
Toen enige tijd geleden vanwege de naderende storm de kinderen -in opdracht van ons
schoolbestuur- halverwege de dag naar huis moesten, was er onder verschillende ouders verbazing
dat we daarbij niet via de mail maar via Parro communiceerden.

We hebben daar toen juist voor gekozen omdat Parro -in tegenstelling tot de mail- de mogelijkheid
biedt om uit te lezen wie het bericht wel en wie het bericht nog niet had gelezen. Ouders die het
bericht na een bepaalde tijd nog niet hadden gelezen konden eenvoudig worden “opgespoord” en
vervolgens worden gebeld door de leerkracht(en).
Tenslotte willen we er u nog op wijzen dat het niet de bedoeling is dat er via Parro kinderen
worden ziekgemeld. Ziekmeldingen dienen telefonisch te worden gedaan.

Theaters
Gelukkig zitten we momenteel in een periode waarin weer veel mogelijk is. Zo kon door het
coronavirus het schoolvoetbal de afgelopen jaren geen doorgang vinden. Op 6 april (de jongens) en
op 13 april (de meisjes) was dat nu weer wel het geval. Wat een feestje was dat. Er werd met veel
passie gestreden en wat minstens net zo belangrijk is: Het gedrag in en rond het veld van onze
kinderen was voorbeeldig.
Een leuke bijkomstigheid was dat ook de resultaten goed waren. Kortom: Twee woensdagmiddagen
die ons erg trots maakten.
Ook met de theaters zijn we weer gestart. Deze week hebben de groepen 6A en 6B de spits
afgebeten. In de reeds overvolle schoolagenda is het helaas onmogelijk gebleken om nog een
datum te vinden voor alle groepen.
In mei staat nl. het project van ruim 3 weken rond het thema “Zeeland” op het programma en
vervolgens blijft er nog een korte periode over met kampen/schoolreizen, rapporten, enz. Om die
reden hebben we moeten besluiten, dat het dit schooljaar alleen voor de bovenbouwgroepen (5
t/m 8) mogelijk is om wel een theater te organiseren.
Uiteraard gaan we ervoor om in het komende schooljaar voor alle groepen weer een theater te
organiseren.

Meester- en juffendag
Afgelopen jaren was het in sommige groepen de gewoonte om een dag in het teken van de
leerkracht te organiseren, de zogenaamde meester- of juffendag. Wij hebben besloten deze dag
niet meer te vieren.
Uiteraard willen we u graag uitleggen waarom we dit besluit genomen hebben.
-

-

-

In sommige groepen werd een cadeau vanuit de klas geregeld. Een mooi gebaar naar de
meester of juf, maar u begrijpt dat dit voor ouders ook vaak als een verplichting aanvoelt,
dit vinden wij niet gewenst. Dit geldt ook voor het “afscheidscadeau” aan het eind van het
schooljaar.
Een speciale dag voor de juf of meester kost nogal wat lestijd, in een periode waarin er al
heel veel activiteiten buitenom de lessen zijn: schoolreizen, sportdagen, eindfeest,
voorstellingen, theaters, gastlessen (project) ed.
We werken met heel veel leerkrachten op de school, sámen voor álle kinderen: Al die
leerkrachten verdienen waardering, ook leerkrachten die geen groep hebben, intern
begeleiders, onderwijsassistenten enz..

Leerkrachten die hun verjaardag willen vieren in de klas zullen dit net als de kinderen doen, met
evt een tractatie en een kort feestelijk moment. Dit geldt ook voor een afscheid van de groep aan
het eind van het schooljaar. Uiteraard wordt dat passend gedaan en natuurlijk hebben we in de
laatste schoolweek ook nu weer ons prachtige Eindfeest.

Verkeersexamen
Op 31 maart stond voor de kinderen van groep 7 het theoretische verkeersexamen op het
programma. De kinderen hebben daarbij prima gepresteerd, want ze zijn allemaal geslaagd.
Op dinsdag 24 mei volgt nog het praktisch verkeersexamen.

Vrije dagen
De periode tot aan de zomervakantie kent de nodige vakanties en vrije dagen:
Meivakantie:
Zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei
Alle kinderen
Personeelsdag:
Dinsdag 17 mei
Alle kinderen
Hemelvaart:
Donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei
Alle kinderen
Pinksteren:
Zaterdag 4 juni t/m maandag 6 juni
Alle kinderen
Studiedag:
Dinsdag 7 juni
Alle kinderen

zijn
zijn
zijn
zijn
zijn

vrij
vrij
vrij
vrij
vrij

Daarnaast zijn de kinderen van de Startgroep t/m de groepen 4 (dus de hele onderbouw) ook vrij
op:
Donderdag 9 juni
Sportdag 5 t/m 8
Vrijdag 17 juni
Reguliere vrije vrijdag onderbouw
Vrijdag 1 juli
Reguliere vrije vrijdag onderbouw
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6 juni: 2e Pinksteren, alle kinderen vrij
7 juni: Studiedag, alle kinderen vrij
9 juni: Sportdag bovenbouw, groepen 1 t/m 4 vrij

