Nieuwsbrief november

2018

Sinds de eerste gezamenlijke schooldag op dinsdag 30 oktober zijn we inmiddels vier weken
verder. Er is in die tijd (achter de schermen) veel gebeurd. We kunnen ons voorstellen dat u
hier niet direct iets van gemerkt hebt, vandaar dat we u graag bijpraten in deze nieuwsbrief.
Wat is er al gebeurd:
•

De ochtendpauzes zijn gelijkgetrokken. De pauze is nu van 10:15 tot 10:30 uur.

•

Heem en Annie kinderen weten elkaar steeds beter te vinden tijdens deze pauze.

•

De groepen 3/4 van ‘t Heem en de Annie gaan gezamenlijk gymmen, net als groep
5/6 van de Annie en groep 5/6/7 van ‘t Heem.

•

De OR’en van beide scholen zijn samengevoegd tot één gezamenlijke OR.

•

De MR’en van beide scholen zijn samengevoegd tot één gezamenlijke MR in die zin
dat er nu samen vergaderd wordt, officieel zijn het nog twee aparte MR’en.

•

Het team van ‘t Heem en het team van de Annie hebben gezamenlijke
vergadermomenten.

•

Dinsdag 20 november is de gezamenlijke MR op de hoogte gebracht van het Plan
van Aanpak dat beschrijft hoe de samenvoeging van beide scholen tot stand zal
komen.

•

Donderdag 22 november zijn beide teams hiervan op de hoogte gebracht

Nu willen we ú graag informeren over de inhoud van het Plan van Aanpak (zie ook de bijlage
die u, net als deze brief, in de mail heeft ontvangen)
Plan van Aanpak
Het Plan van Aanpak is onderdeel van het Projectplan dat de samenvoeging van beide
scholen beschrijft.
Stuurgroep
In het Plan van Aanpak wordt gesproken over het samenstellen van een stuurgroep. Deze
stuurgroep is dinsdag 20 november in de MR vastgesteld en bestaat uit:
•

Johan Schat (projectleider vanuit Primato)

•

Jessica Verhaagen (stafmedewerker Onderwijs en Kwaliteit Primato)

•

Ellen Oostdijk (ouder ‘t Heem)

•

Juul Rutten (personeel ‘t Heem)

•

Evelien Hofman (directeur ‘t Heem)

•

Bianca Greve (ouder Annie)

•

Suzanne van Wezel (personeel Annie)

•

Anne Sassen (directeur Annie)

De stuurgroep vergadert iedere 3 weken, elke 6 weken is dit samen met de MR.
Jaarplanning

Er is een jaarplanning gemaakt van alle beleidsonderdelen die op elkaar afgestemd moeten
worden. Allereerst wordt er nagedacht over de visie en missie van de nieuwe school. Dit zal
grotendeels plaatsvinden voor de kerstvakantie. Vanuit de visie zal er vervolgens naar de
andere beleidsonderdelen gekeken worden, zoals bijvoorbeeld de onderwijskundige
uitwerking, de schooltijden, de zorgstructuur, de communicatie en de financiën. Deze
beleidsonderdelen komen aan bod in de periode tussen de kerstvakantie en de meivakantie.
Werkgroepen
Per beleidsonderdeel wordt er een werkgroep samengesteld. In de diverse werkgroepen
kunnen leerkrachten, ouders, directie of combinaties daarvan meedenken. Elke werkgroep
krijgt een opdracht mee, die beschreven staat in een zogeheten actieplan. De werkgroep
werkt deze opdracht uit, rapporteert aan de stuurgroep en doet een voorstel. De stuurgroep
formuleert over het voorstel een voorgenomen besluit, dat door het bestuur kan worden
bekrachtigd.
Tijdens de eerste vergadering van de stuurgroep (deze wordt op dit moment gepland) zal de
jaarplanning definitief gemaakt worden, net als een overzicht van de benodigde werkgroepen
en de bijbehorende actieplannen. We streven ernaar vóór de kerstvakantie de samenstelling
van de werkgroepen rond te hebben, zodat alle werkgroepen in januari kunnen starten. U
hoort tijdig van ons, voor welke werkgroepen ouders zich kunnen opgeven.
Andere geplande activiteiten/bijeenkomsten
Naast het opstellen en uitvoeren van het Plan van Aanpak zijn er nog een aantal zaken in
gang gezet.
•

Inspiratiebijeenkomst montessori-onderwijs
Maandag 26 november heeft Esther Pelgrom van Ave.ik (montessori adviesbureau)
een bijeenkomst georganiseerd voor de leerkrachten van de Annie die hebben
aangegeven benieuwd te zijn naar het montessoriconcept. Ook andere
geïnteresseerde Primato collega’s waren hiervoor uitgenodigd.

•

Visiebijeenkomst beide teams
Woensdagmiddag 12 december zullen beide teams hun eigen visie op onderwijs aan
elkaar presenteren, om daarna een eerste brainstormsessie te houden hoe deze
visies gecombineerd kunnen worden. In grote lijnen weten we dit al: we worden een
montessorischool waarin veel ruimte is voor kunst en cultuur.

•

Gezamenlijke huisstijl
Het bedrijf dat de mooie banner aan de gevel van onze school heeft ontworpen,
hebben we gevraagd een voorstel te doen voor de lay-out van onze gezamenlijke
nieuwsbrief, een foto/ontwerp die als banner op de website geplaatst kan worden,
een nieuwe informatiemap die meegegeven kan worden aan nieuwe ouders en een
flyer die in grote lijnen beschrijft waar we als scholen naar toewerken: een nieuw
montessoriplein.

•

Gezamenlijke activiteiten Heem en Annie groepen
De groepen 3/4 van Rosanne en Elise gymmen al een tijdje samen. Net als de
groepen 5/6 (Annie) en 5/6/7 (Heem). De komende periode gaan alle gelijknamige
groepen kijken welke activiteiten gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd. Op deze
manier leren de kinderen elkaar, maar ook het montessori-concept beter kennen.

•

Laatste verhuisacties

De afgelopen weken zijn Evelien, Mark en Nasim druk geweest om de nog
aanwezige spullen op ‘t Heem te verdelen in 3 groepen: spullen voor de stort, spullen
voor de opslag en spullen voor de Annie. In het speellokaal van de Annie is hetzelfde
gebeurd. Bij ‘t Heem is een container geplaatst waarmee de spullen voor de stort
afgevoerd kunnen worden. Maandag 26 november en dinsdag 27 november heeft
verhuisbedrijf Wissink ervoor gezorgd dat alle spullen op de juiste plek terecht zijn
gekomen. De spullen die van ‘t Heem naar de Annie zijn gebracht, zijn tijdelijk in de
koffiekamer geplaatst. We konden daardoor woensdag het speellokaal gebruiken
voor de pietengym èn de kleuters kunnen er weer gymmen. We streven ernaar om
vrijdag de 30ste ook de koffiekamer weer leeg te hebben.
Sinterklaasviering
Woensdag 5 december vieren we met z’n allen het Sinterklaasfeest. De kinderen gaan op de
gewone tijd naar binnen, even naar de klas en dan als groep weer naar buiten om
Sinterklaas op te wachten. Sinterklaas zal rond kwart voor 9 aankomen. Vervolgens gaan we
met z’n allen naar de hal. Ook de ouders zijn hierbij van harte uitgenodigd. Dit gezamenlijke
gedeelte zal ongeveer tot 9:20/9:30 uur duren, dan gaan alle kinderen naar hun klas en
vragen we de ouders naar huis te gaan. Sinterklaas zal de groepen 1 t/m 4 uitgebreid
bezoeken en de midden- en bovenbouwgroepen slechts kort. We zijn die dag allemaal op de
normale tijd uit (12:15 uur) en dus niet eerder zoals de Annie ouders gewend zijn.
Belangrijke data Annie
Wo 28 nov
Ma 3 dec
Wo 5 dec
Ma 10 dec
Wo 12 dec
Do 20 dec
Vr 21 dec
Ma 24 dec t/m vr 4 jan

Pietenochtend groep 1 t/m 4
FIT2SWIM groep 7/8 13:50 – 14:40 uur
Sinterklaasviering tot 12:15 uur
GMR vergadering
Vegen kleuterplein
Groep 1 t/m 4 om 12:00 uur vrij
Kerstdiner 16:30 – 18:30 uur
Alle kinderen om 12 uur vrij
Kerstvakantie

Naast bovenstaande studiemomenten/vrije middagen, heeft de Annie in ieder geval nog
studiedagen gepland op:
-

Woensdag 13 februari 2019

-

Vrijdag 28 juni 2019

Alle kinderen zijn op die dagen vrij van school.
Belangrijke data Heem
Wo 28 nov
Do 29 nov
Vr 30 nov
Ma 3 dec
Di 4 dec tot uiterlijk 17:00 uur
Wo 5 dec
Vr 7 dec
Ma 10 dec
Wo 12 dec
Do 20 dec
Vr 21 dec
Ma 24 dec t/m vr 4 jan

Pietenochtend groep 1 t/m 4
Rommelpiet
Pepernotenbakken
Bezoek Bataafs lyceum groep 8
Surprises inleveren TB en BB
Sinterklaasviering tot 12:15 uur
Techniekochtend groep 7/8
GMR vergadering
Schoolzwemmen TB en BB
Alle leerlingen om 12:00 uur vrij
Kerstdiner 16:30 – 18:30 uur
Alle kinderen om 12 uur vrij
Kerstvakantie

Hieronder vindt u nog een lijstje met de schoolvakanties die voor beide scholen gelden:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ma 24 dec 2018 t/m vr 4 jan 2019
Ma 18 febr t/m vr 22 febr 2019
Vr 19 april 2019
Ma 22 april t/m vr 3 mei 2019
Ma 10 juni 2019
Do 11 juli vanaf 14:00 uur
Ma 15 juli t/m vr 23 aug 2019
Ma 26 aug 2019

kerstvakantie
voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
meivakantie
Tweede pinksterdag
start zomervakantie, vr 12 juli alle kinderen vrij
zomervakantie
Eerste schooldag

We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben, kunt u altijd bij
ons terecht.
Met vriendelijke groet,
team ‘t Heem
team Obs Annie M.G. Schmidt

