Nieuwsbrief februari 2017
Woensdag 1-2:
Donderdag 9-2:
Maandag 13-2:
Dinsdag 14-2:
Woensdag 15-2:
Donderdag 16-2:

schooljaar 2016-2017

hertest NIO leerlingen, groep 8
Skaten voor de groepen 6,7 en 8
Bijeenkomst overblijfouders voor uitbetaling
MR vergadering
gastles groenteconsumptie/eten van groenten, groep 7
schoonmaakactie met wijkbewoners rondom de Vijverberg, groep 6

Skaten
Op donderdag 9 februari krijgen de groepen 6,7 en 8 skate les. De groepen 3,4 en 5 krijgen dat later nl op maandag 7
maart. De groepen krijgen deze skate les ipv de gymles. Als uw kind skates heeft, elleboog- of kniebescherming en/of
een helm. Neem dat dan die dag mee!!
Schoonmaakactie
Lithos bouw en ontwikkeling, het bedrijf dat de nieuwe woningen aan de Vijverberg bouwt, heeft het initiatief
genomen om een schoonmaakactie tegen zwerfvuil te organiseren rondom de Vijverberg. Ze hebben bewoners en
leerlingen van ibs El Feth en de Grebbe gevraagd om daaraan deel te nemen. Door TOS worden er die middag ook
een aantal sport- en spelactiviteiten verzorgd, zodat het leerzaam en leuk tegelijkertijd is. De leerlingen van groep 6
moeten dan die dag wel op school overblijven, omdat we dan tussen de middag al hiernaar toe gaan.

Op tijd beginnen met de lessen
Het valt ons op dat leerlingen regelmatig niet op tijd in de klas zijn. De lessen starten om 8.45 uur, dus wanneer
leerlingen te laat zijn, wordt er lestijd gemist. Daarnaast is het ook erg vervelend voor de groep en de leerkracht. We
willen u vragen om hierop te letten en te zorgen dat uw kind met de eerste bel (om 8.40) naar binnen gaat. Zo
kunnen we allemaal op tijd starten en missen we geen onderwijstijd.

Busvervoer
Zoals hierboven al staat is het heel belangrijk dat de leerlingen op tijd op school zijn en dat er geen onderwijstijd
verloren gaat. U als ouders, moeten er dan ook voor zorgen dat uw kind(eren) op tijd klaar staan voor de bus. Het
lijkt misschien niet zo erg dat de buschauffeur een minuutje moet wachten, maar als dat bij meerdere leerlingen is,
dan loopt de tijd al snel op. De laatste buskinderen zijn daardoor regelmatig niet op tijd in de les.
Vervanging leerkracht bij ziekte
Sinds vorig schooljaar zijn we aangesloten bij Leswerk. Deze organisatie regelt de vervanging bij ziekte van een
leerkracht. Het is op dit moment erg lastig om vervanging te vinden voor een zieke leerkracht. Dat heeft 2 redenen:
de griepgolf die landelijk zorgt voor veel zieken en veranderingen in de cao voor vervangers.
Het is dit schooljaar nog maar 1 keer gelukt om vervanging te kunnen regelen.
Wat doen we als we geen vervanging hebben?
We proberen eerst een andere collega in te zetten die op dat moment geen groep heeft
Als dat niet lukt dan zetten we een onderwijsassistent in om de groep op te vangen
Wanneer dat ook niet lukt, dan verdelen we de groep over de andere groepen
De laatste stap is dat er leerlingen naar huis gestuurd gaan worden van de groep (na telefonisch contact met de
ouders natuurlijk). Gelukkig is het laatste nog nooit voorgekomen en we doen er ook alles aan om dat te voorkomen.

Gastles groenteconsumptie groep 7
Groenteconsumptie is een moeilijk woord voor het eten van groentes.
Op woensdagmiddag 15 februari krijgt groep 7 een gastles over dit onderwerp verzorgd door het bedrijf Rijk Zwaan.
Ze leren antwoord te geven op de volgende vragen: Van welk deel van de plant komt deze groente? Smaakt het
bitter, zoet, zout of zuur? Wat is er allemaal voor nodig om van zaadje tot groente te laten groeien?
Kortom het gaat een leuke en leerzame les worden!

