NIEUWSBRIEf DECEMBER 2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Sinds vorige week is onze nieuwe website in de
lucht. Op deze website kunt u alle informatie
terugvinden die belangrijk is voor u als ouder
om te weten. De nieuwsbrieven zullen naast het
Digiduif bericht ook op de website worden
geplaatst.
Verder in deze nieuwsbrief meer informatie over
deze vernieuwde website. Daarnaast kunt u in
deze nieuwsbrief informatie lezen over de doeochtend in de onderbouw, informatie over onze
contactpersoon, de zwangerschap van juf
Geertje en de Sinterklaasviering.
Graag willen we u er op attent maken dat het
maken van foto's en/of video's tijdens
activiteiten van de school uitsluitend gemaakt
kunnen worden als u daarbij uw eigen kind
fotografeert of filmt. Het delen van foto's of film
materiaal waarbij ook andere leerlingen
zichtbaar in beeld worden gebracht mogen niet
verder gedeeld worden. Denk hierbij aan Social
media (Facebook/Instagram) of Whatsapp.
Wij willen u vragen om hier rekening mee te
houden bij bijvoorbeeld de aankomst van
Sinterklaas, de kerstviering of andere
activiteiten in en rondom de school. Niet alle
ouders vinden het prettig als hun kind
gefotografeerd of gefilmd wordt.
Met vriendelijke groet,
Namens het gehele team
Jasmijn Karsten
Directeur
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DOE - OCHTEND GROEP 1 TOT EN MET 4
Op woensdag 7 november heeft er in groep 1 tot en met 4 een doe -ochtend
plaatstgevonden waar de leerlingen onderleiding van de leerkrachten en een
grote groep hulpouders de groepjes begeleidden bij de activiteiten. De
leerlingen hebben deze ochtend o.a. appelmoes gemaakt, een lampion,
spinnenwebjes met bijbehorende spin en met blauwe ecoline geblazen voor de
waterspetters van de geknutselde laarsjes.

ZWANGERSCHAP JUF GEERTJE

Rond eind april/begin mei verwachten juf Geertje en haar man, hun derde
kindje. Juf Geertje zal naar verwachting zes weken van tevoren stoppen met
werken. Wij willen haar een goede zwangerschap toewensen de komende
maanden en zijn momenteel bezig om de vervanging van haar verlof te
regelen. Mocht hier meer over bekend zijn dan hoort u dit van ons.

NIEUWE WEBSITE
Onze website is vernieuwd en daar zijn we erg blij mee.
Op www.derietlandenmarken.nl staat alle actuele informatie zoals het
vakantierooster,
Momenteel zijn we druk bezig om de missie en visie te herschrijven. Dat
betekent ook dit schooljaar nog een nieuwe schoolgids met daarin deze visie
en missie. De komende maanden zal dit ook zichtbaar worden op de website.
Ook zijn we als team bezig om invulling te geven aan het nieuwe schoolplan
voor 2019-2023 met daarin de speerpunten voor de komende 5 jaar.
Mocht u nog iets
missen op de
website of iets zien
wat niet klopt.
Dan horen we dit
natuurlijk graag.
U mag dit melden bij
juf Greetje.

GEBOORTE NIEUWS: KLEINDOCHTER JUF EEFTJE
Op donderdag 21 november is juf Eeftje oma geworden van haar prachtige
kleindochter Mieke. Wij willen juf Eeftje, maar natuurlijk ook haar zoon Jurgen en
zijn vrouw Suzanne, van harte feliciteren met dit mooie nieuws!
BEDANKT: OUDERS EN (GROOT) OUDERS VOOR HET
STICKEREN VAN DE INFORMATIEBOEKEN
In de gemeenschapsruimte zijn de boeken van de informatiekasten allemaal
voorzien van een sticker met daarop de betreﬀende groep zodat het voor de
leerlingen duidelijk is bij welke kast een boek hoort. We hebben hier hulp
van gekregen van een aantal (groot)ouders die op een ochtend tijd hebben
vrij gemaakt om dit te realiseren. Dank hiervoor!

SINTERKLAASVIERING
Op woensdag 5 december was het weer zo ver. We kregen bezoek van
Sinterklaas met zijn pieten. Sinterklaas kwam dit jaar met een shovel naar
school toe. Het was weer een groot feest. Eerst buiten op straat en op het
plein. Daarna in de gemeenschapsruimte waar de "Voor Anker Band" zorgden
voor gezellige Sinterklaas liedjes. Groep 7-8 had een mooie rap en dans
voorbereid voor de Sint. Daarna kwam Sinterklaas in alle klassen. Op
www.markernieuws.nl kunt u de aankomst nogmaals terug zien en lezen.

CONTACTPERSOON (VOORHEEN:VERTROUWENSPERSOON)
Contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen bij klachten
over schoolzaken. Ze zorgen ervoor dat klachten niet blijven broeien of
excaleren, maar volgens de juiste klachtenroutes worden opgelost.
Wat doet een contactpersoon?
• De contactpersoon is een herkenbaar aanspreekpunt met wie een klager
contact legt.
• De contactpersoon neemt contact op met de vertrouwenspersoon die de
klager tijdens de behandeling van de klacht begeleidt en adviseert.
• De contactpersoon brengt de klager in contact met de persoon die de
klacht kan wegnemen.
• Andere taken zijn: presenteren, registreren en adviseren.
(bron: Het zakboek voor contactpersonen)

Vanaf dit schooljaar is juf Eeftje de contactpersoon bij ons op school. Volgende
week zal Eeftje langs alle klassen gaan om ook de leerlingen te vertellen dat zij
de contactpersoon op school is en de leerlingen uitleggen wat een
contactpersoon doet en wanneer ze bij haar terecht kunnen.

