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Agenda
6 feb
5 & 7 feb
12 feb

tuin/pleinochtend
adviesgesprekken groep 8
gemeentelijke finale
voorleeswedstrijd
12 feb
schoonmaakavond
17 feb
Kerk en Schooldienst
Beatrixschool
18 & 21 feb oudergesprekken gr 1t/m 7
28 feb
schoolfotograaf
1 maart
studiedag team, leerlingen vrij
4 t/m 8 maart voorjaarsvakantie
Minitheater:
Dinsdag 12 feb. 13.45
Donderdag 28 feb 13.45

groep 8 en 2
groep 3 en 1

Algemeen
Afgelopen week was het dan zo ver. We hebben kinderen naar huis moeten sturen. Eén
zieke collega en geen invaller.
Dit was de eerste zin van de @irpost een jaar geleden (februari 2018)
En helaas, het is wéér of nog steeds, actueel.
Vandaag is Cornelieke ziek en omdat er geen invaller beschikbaar was hebben zijn de
kinderen van groep 4 thuisgebleven. Met het hoopvolle bericht dat er iemand was
ingepland voor de komende 3 dagen. Inmiddels weet ik beter, deze persoon is weer
uitgepland. Om de kwestie nog ingewikkelder te maken.; Anneke is halverwege de dag
naar huis gegaan, ziek.
Voor zowel Cornelieke als Anneke is natuurlijk een invalverzoek uitgegaan, het is nu
afwachten.
Mocht u ineens het mailtje of het telefoontje krijgen dat uw kind thuis mag blijven, weet
dan dat we intern er van alles aan hebben gedaan om het anders op te lossen. Een hele
klas een dag vrij geven is echt onze laatste oplossing.
Ik wens u, de kinderen én mijn collega’s een goede gezondheid!
Vriendelijke groeten,
Arjanne van Leeuwen
Wilt u een helder overzicht van het
probleem? Klik dan op de volgende link.

http://lerarentekortisnu.nl/
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Oudergesprekken
De oudergesprekken komen eraan. Of liever gezegd de ouder-kind-leerkracht gesprekken
komen eraan. Op maandag 18 en donderdag 21 februari zijn de gesprekken voor de
groepen 1 t/m 7 gepland. Vanaf groep 3 willen we graag ook uw kind bij het gesprek.
Door met uw kind over zijn of haar ontwikkeling te praten wordt de betrokkenheid en
eigen verantwoordelijkheid van het kind vergroot. Een leerling weet vaak heel goed wat
hij/zij wil of nodig heeft. Dat werkt verhelderend. Mocht u liever een gesprek hebben
zonder uw kind, dan kunt u dat uiteraard laten weten bij de leerkracht.
In de eerste week van februari krijgt u van ons het keuzeformulier , waarop u aan kunt
geven welke dag en tijd u het beste uitkomt. De week voor de gesprekken komt het
rooster dan naar u toe.
De ouders en kinderen van groep 1 die onlangs een huisbezoek hebben gehad zijn niet
ingepland voor een gesprek op school.
Voor de kinderen van groep 8 komen de definitieve adviesgesprekken eraan. Alle ouders
hebben hiervoor al een uitnodiging gekregen van Jaco. Net als de voorlopig advies
gesprekken zullen Jaco en Arjanne samen bij deze gesprekken aanwezig zijn. En, net als
de vorige keer, verwachten we ook dat uw zoon/dochter meekomt naar het gesprek.

Studiedag op 1 maart

Aankomende vrijdag is er een studiedag gepland en zijn alle kinderen vrij.
Als team zullen wij ons buigen over de uitslagen van de toetsen en deze met elkaar
analyseren. We bespreken de tegenvallers, vieren de successen en bepalen welke acties
we gaan inzetten met elkaar.
Ook maken we een start met ons nieuwe schoolplan. In dit plan beschrijven we onze
ambities en voornemens voor de komende 4 jaar.
Het doel van de studiedagen is onszelf een spiegel voorhouden en ons onderwijs te
versterken en te ontwikkelen.

Schoolkorf- en voetbaltoernooi
Op Goede vrijdag 19 april wordt weer het schoolkorf- en voetbaltoernooi gehouden. Dit
wordt binnen het team altijd georganiseerd door Meester Jack. Dat is momenteel
onmogelijk voor hem en dus zijn wij naarstig op zoek naar 1 of meerdere ouders die hun
schouders hieronder willen zetten. Lijkt het u leuk om dit te organiseren, dan kunt u zich
opgeven bij Arjanne.

Voorleeswedstrijd
Dinsdag 12 februari is de gemeentelijke finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Noa
Steenbergen uit groep 7 (onze voorleeskampioen) zal onze school vertegenwoordigen.
We wensen haar veel succes maar bovenal veel plezier. Doe je best, Noa!
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MR
Nieuws van de medezeggenschapsraad (MR)
Sinds eind 2018 heeft de MR een nieuwe samenstelling: 3 leerkrachten (Anneke,
Marjoleine en Greetje) en 3 ouders (Matthé, Onno en Ingeborg). Arjanne is als directeur
onze gesprekspartner. De MR praat mee over allerlei zaken die de school aangaan.
Waarover de MR iets te zeggen heeft, is wettelijk vastgelegd. Op sommige onderwerpen
heeft de MR instemmingsrecht. Dit betekent dat bepaalde wijzigingen niet mogen
plaatsvinden zonder dat de MR daarmee akkoord is gegaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor
een wijziging van de onderwijskundige doelstellingen van de school of als de school
plannen heeft om te fuseren. Verder mag de MR adviseren over de begroting of
bijvoorbeeld een belangrijke verbouwing van de school. Onze voorzitter Matthé zit ook in
de overkoepelende MR (GMR) van Trivium, zo blijven we ook op de hoogte van wat daar
gaande is.
In het overleg van december hebben we het over het protocol veiligheid schoolzwemmen
gehad, en in januari hebben we de begroting in detail doorgenomen. De komende
periode zullen we praten over de formatie (welke juf/meester voor welke klas), en het
schoolplan voor de komende 4 jaar waarin het schoolbeleid wordt uitgezet.
Mocht je vragen/opmerkingen/ideeën hebben voor ons, mail gerust
naar MR@airborneschool.nl of spreek één van de leden even aan.

Nieuwjaars limerick
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Zwemmen
Op 13 maart starten de lessen voor groep 4 en 6 voor het behoud van de
zwemvaardigheid. Deze lessen vinden 8 keer plaats op woensdag. Groep 4 zwemt van
9.30 tot 10.30 en groep 6 van 10.30 tot 11.30. Bij beide groepen is het noodzakelijk in
verband met de zwemveiligheid, dat er 4 begeleiders meegaan. Dat betekent, dat er voor
iedere groep 3 ouders mee gaan. Geeft u zich er voor op?? Het zou jammer zijn, als het
niet door kan gaan.
Informatie kunt u vragen aan de leerkrachten.
Kerk en school

In verband met de vacatures in 2 van de 3 Protestantse kerken, is besloten om dit jaar maar
1 keer per school een Kerk- en Schooldienst te houden. Wel maken we reclame voor elkaars
diensten, zodat we bij elkaar “op visite” kunnen gaan. De Beatrixschool heeft zondag 17
februari haar Kerk- en Schooldienst in het kerkje op de heuvel. Aanvang is 10.00 uur.
Bedankt!

Beste kinderen en ouders/verzorgers,
Langs deze weg wil ik jullie allen hartelijk danken voor jullie meelevendheid.
Ik heb kaarten en appjes gekregen en veel mensen zijn bij Arjanne geweest om te vragen
hoe het met mij gaat. Deze betrokkenheid doet me goed.
Ik voel me op dit moment ook prima. Binnenkort begin ik met de hartrevalidatie en hoop zo
mijn conditie weer op peil te krijgen. Verder moet ik de tijd nemen om te herstellen en dat
vind ik wel eens lastig omdat ik graag weer aan het werk wil. Ik zal dan maar goed naar mijn
omgeving luisteren.
Ik doe jullie de hartelijke groeten.
Jack Sabandar
Oproep!

Schoonmaakhulp gezocht!!
Dinsdagavond 12 februari van 1900 tot 2100 wordt
er schoongemaakt op school.
Wij kunnen jullie hulp en gezelligheid goed
gebruiken en uiteraard zorgen wij voor wat lekkers!
Je kunt je opgeven bij Mieke Stigter en Maytrie
Ramanand 0624570658 // 0615644813
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Jarig in februari en welkom aan…
3
5
7
8
11
17

Thirza uit groep 6
Thijmen uit groep 6
Senna B uit groep 4
Djess uit groep 1
Gijs uit groep 5
Abel uit groep 8

19
20
23

Juliët uit groep 2
Phileine uit groep 3
Julian uit groep 2

27

Milan uit groep 8

Welkom Noémi en Djevana in groep 1! En Kevin en Justin in groep 7 en 8!

Airborneschool Renkum

