Februari 2020
Van de directie
Het nieuwe jaar 2020 zijn we met z’n allen goed van start gegaan.

In deze nieuwsbrief:

•

Bedankt!

•

Coach gesprekken

•
•

Zorgdag

•

Nieuws beide locaties

•

De agenda van
februari

•

De jarigen van
februari

Om alvast te noteren

We zijn mooie stappen aan het maken binnen ons onderwijsteam richting
gepersonaliseerd leren. Half januari hebben we de scholing rondom het voeren van
goede en doelgerichte coachgesprekken afgerond. Goede gesprekken zijn een belangrijk
instrument om samen met de leerling te komen tot dat wat belangrijk is om te leren en
de wijze waarop de leerling dat wil doen. De komende periode zullen we vooral oefenen
in het houden van dergelijke gesprekken.
In het kader van het huisvestingsvraagstuk voor zowel Wijhe als Wesepe is op moment
van schrijven nog niets concreet te noemen. In Wijhe is het onderzoek naar passende
huisvesting voor de openbare school vanaf 1 augustus aanstaande intussen afgerond.
Nu wordt onderzocht welke aanpassingen moeten worden gedaan en wat daarvan de
financiële gevolgen zijn. Dergelijke stappen zijn best ingrijpend en dat maakt dat het
schoolbestuur en de gemeente ook een stem hebben in de (ver)plaatsing van de
openbare school. Wanneer er meer duidelijkheid is over waar de openbare school vanaf
augustus 2020 haar deuren opent hoort u dat natuurlijk.
In Wesepe is eind januari een belangrijk gesprek tussen schoolbestuur, gemeente en de
stuurgroep voorzieningenhart gepland. PB en het schoolbestuur zien de school als onlosmakelijk onderdeel van het voorzieningenhart, maar de gemeente denkt daar iets anders over. We vertrouwen er op dat de partijen nader tot elkaar kunnen komen, zodat de
A. Bosschool een mooie plek in het voorzieningenhart kan gaan innemen, dit om de
leefbaarheid en levendigheid in Wesepe nog jaren te garanderen.
Tot slot van deze nieuwsbrief nog kort uw aandacht voor de staking van 30 en 31
januari. We realiseren ons dat dit lastig voor u kan zijn. Toch meent onderwijsteam APT
dat het van belang is aandacht te vragen voor structurele oplossingen in het onderwijs
voor de werkdruk, het lerarentekort en de eerlijke verdeling in salaris tussen de verschillende vormen van onderwijs. Wij willen voor uw kind het verschil maken en bijdragen aan
een optimale ontwikkeling. Door de verschraling die optreedt in het onderwijs wordt het
steeds lastiger de leerlingen te geven wat ze verdienen en dat baart ons zorgen. Wij
rekenen op uw begrip.
Met vriendelijke groet,
Wouter de Waal en Jantien Blankhorst-Hartkamp
Management APT

PAGINA 2

Jingle en Mingle
Vrijdag 17 januari was er een “Jingle en Mingle avond” voor alle ouders van beide locaties. Het was
een erg geslaagde avond! Graag willen wij de ouders van de OV bedanken voor hun inzet.
Coach gesprekken met kinderen
We zitten volop in het ontwikkelingstraject rondom gepersonaliseerd leren. Wat mooi om te zien welke
stappen we daarin zetten met elkaar. De komende periode zullen we opnieuw coach gesprekken gaan
voeren met de kinderen. Daarnaast willen we ook elkaar versterken in dit traject en zullen wij ook
onderling coach gesprekken gaan voeren. Een prachtige weg om samen te bewandelen!
Zorgdag
Op maandag 24 februari heeft het gehele team van de beide locaties een zorgdag. Tijdens deze dag
bespreken wij alle opbrengsten en resultaten met elkaar. Op deze manier weten wij de ontwikkelingen
binnen elke groep en daarnaast ook de ontwikkelingen op schoolniveau. We proberen samen te
analyseren en vervolgstappen te zetten, want samen weten we meer! Vanuit de gemaakte analyses
zullen wij het onderwijs voor het tweede halfjaar verder vorm te geven. Wat gaat goed en zetten we
door? Waar moeten we bijstellen of aanscherpen? De resultaten van uw kind(eren) zullen in de
gesprekken van maart met u worden besproken.
Om alvast te noteren….
Op 2 en 5 maart vinden de contactgesprekken plaats. In de week van 24 februari kunt u zich
inschrijven via de Parro app.
MR 2020– 2021
Nieuwe school, nieuwe situatie, nieuwe MR !!
Omdat we in de loop van 2020 in een nieuwe samenstelling verder gaan, zoeken we voor de MR nieuwe ouders. Heeft U belangstelling om deel uit te maken van de medezeggenschapsraad? Meld U zich
dan bij een van de leden of leerkrachten. Zodat we nog voor de zomervakantie verkiezingen kunnen
houden!!
We hopen op veel belangstelling.

Nieuws van “Achter de Hoven”
Ónze schoolbieb wordt gesaneerd voor de bieb op school. Wij zijn al een aardig eind op weg om
de bieb straks weer helemaal in een nieuw jasje te steken. Fijn voor de kinderen en hun
leesplezier!

Nieuws van “de Kolkweiden”
Schoolbieb
De data om boeken te ruilen voor groep 1 t/m 4 zijn:
7 februari
27 maart (mogen er twee boeken geleend worden)
28 februari
24 april
13 maart
29 mei
Carnaval uurtje
Dinsdag 25 februari tussen 11 en 12 uur gaan we carnavallen! Kinderen die dit leuk vinden zijn
van harte welkom dit mee te vieren, maar het hoeft niet.
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Agenda februari 2020
11 februari

Voorstelling “Vrijland” groepen 7 en 8

17 t/m 21 februari

voorjaarsvakantie

24 februari

Zorgdag; alle kinderen vrij

25 februari

Hoofdluiscontrole Kolkweiden

26 februari

Hoofdluiscontrole “Achter de Hoven”
OV vergadering Kolkweiden

27 februari

MR vergadering

28 februari

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen hun
rapport mee

De jarigen van de maand februari
Op locatie “de Kolkweiden” vieren de volgende kinderen feest:
1 Delano Menkveld groep 4
3 Kayden Gerrits groep 6
5 Anouk Schurink groep 8
6 Lieke van Tongeren groep 6
8 Blanka Sredniawka groep 3
9 Kealyn Dul groep 5
9 Jesse Schurink groep 6
14 Eva Pollemans groep 8
15 Daniek van Tongeren groep 2
18 Jan Meereboer groep 8
19 Janick van de Vegte groep 8
26 Anouk ten Klooster groep 6
26 Katie Marsh groep 6
En op locatie “Achter de Hoven” zijn de volgende kinderen jarig:
7 Faye Linthorst groep 7
7 Niek Roelofs groep 8
14 Koen Grootenhuis groep 1
14 Dieks Korterik groep 6
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd en een hele gezellige dag gewenst!

