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kalender

Kunst en vliegwerk
Bijna overbodig jullie als ouders te vermelden, maar op dit moment is het een pittige
opdracht om alle groepen te kunnen blijven bemannen.
Het vraagt in de vroege ochtenduurtjes veel schakelen om collega’s bereid te vinden om een
groep op te vangen. Niet alles is te voorzien.
Het vraagt van collega’s van ons team veel extra manuren om zich flexibel op te stellen en
meer te werken dan waarvoor ooit gekozen is.
En vaak ook nog met geregel van hun eigen gezin op de achtergrond. Diepe buiging ervoor.
Om een inschatting te geven: afgelopen maandag waren er 6 collega’s die vervangen
moesten worden, dinsdag was er in 4 groepen andere bezetting nodig.
Het is ons lang gelukt met kunst en vliegwerk, maar soms lukt ook dat niet meer en zijn we
genoodzaakt een groep naar huis te sturen en/of zijn de extra handen ergens anders nodig.
Gelukkig hebben we een superfijn, flexibel en veerkrachtig team, maar dat willen we graag
zo houden. Het is al eens eerder benoemd, het is geen sprint maar een marathon waar we
voor staan.
We beseffen dat de vele wisselingen ook geen goed doen aan de rust/stabiliteit in de groep.
We doen er alles aan om het voor de kinderen en hun onderwijs zo goed mogelijk te
organiseren en dat is op dit moment een pittige
klus.
We rekenen op jullie begrip.
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maandag 14 februari zijn we niet bereikbaar via SchouderCom

Aanmelden nieuwe leerlingen
Ouders/verzorgers van kinderen die in het schooljaar 2022/2023 vier jaar worden, verzoeken wij vriendelijk hun kind(eren) nu
aan te melden bij de basisschool van hun keuze.
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Rapportage groepen 1-2
De afgelopen maanden hebben de collega's van de groepen 1-2 gewerkt aan een nieuw
rapport. De manier van rapporteren paste niet meer bij onze visie over het kijken naar
en het spreken over de ontwikkeling van het jonge kind.
We hebben gekozen voor een geschreven rapport met daarin de volgende onderdelen:
sociaal/emotionele ontwikkeling, speel/werkhouding, taalontwikkeling, rekenontwikkeling,
creatieve en motorische ontwikkeling. Aan het rapport voegen we ook een fotopagina toe
met 4 foto's van het kind passend bij de verschillende ontwikkelingsgebieden. Het kind kan
daarbij vertellen wat het al kan. Het rapport ziet er dus anders uit dan dat u misschien al
eerder gewend was.
Eind februari vinden de rapportgesprekken met ouders plaats. Voor kinderen die korter dan 3 maanden geleden ingestroomd zijn
in groep 1 maken we een aangepast rapport. Deze ouders hebben onlangs het welbevinden van hun kind met de leerkracht
besproken.
Voor de kinderen in de instroomgroep maken we nu nog geen rapport, deze ouders worden binnenkort uitgenodigd voor
een eerste welbevindingsgesprek.

Uitschrijven nieuwsbrief?
Wilt u het Uiltje niet meer ontvangen ga naar:
http://www.obsdeuilenbrink.nl/Nieuws/In-en-Uitschrijven

