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Personeel
Babynieuws
Anja en haar man Edwin zijn de trotse ouders geworden van een zoon. Hij is geboren op 7
oktober en heet Willem Liam. Eef vindt het heel leuk dat ze een broertje heeft.
Wij wensen hen veel geluk toe!
Meneer Aslan
Het gaat goed met meneer Aslan! Hij vindt het nog een beetje te druk om op schooldagen naar
school te komen. Hij probeert in het weekend wat klusjes in en om de school te doen.
Saskia Hopman
Saskia is af en toe weer op school. Zij knapt langzaamaan weer op, ze doet voorlopig
werkzaamheden buiten de groep.
Vervanging leerkrachten
Wanneer een leerkracht afwezig is door ziekte of verlof, zoeken we altijd vervanging.
Deze zoektocht is in de afgelopen twee jaar steeds moeilijker geworden, omdat er gewoon géén
invalleerkrachten zijn. In heel Nederland is een leerkrachttekort, we hebben dat al een paar keer
gemeld in de nieuwsbrief.
Binnen KPOA denken we samen na over oplossingen.
De verwachting is dat de komende jaren het leerkrachttekort alleen maar groter wordt.
Wij zijn tot nu toe in de gelukkige omstandigheid dat we voor de afwezigheid van Saskia in
groep 6 en 7 wel (met moeite) vervanging hebben. In groep 1-2 is het gelukt vervanging te
vinden voor verlof van Susan.
We hebben ook al een keer een groep verdeeld over andere groepen.
Ook onze eigen teamleden komen vaak één of meerdere dagen extra werken voor hun afwezige
collega.
We proberen het zoveel mogelijk te voorkomen, maar de verwachting is dat we voor een
moment komen te staan dat er echt geen oplossing is. We lichten u dan zo snel mogelijk in en
uw kind blijft op zo een dag thuis (werken).
Hebben beide ouders een cruciaal beroep? Dan mag uw kind naar school komen.
Heeft één ouder een cruciaal beroep, dan vragen we u zo goed mogelijk zelf uw kind op te
vangen. Dat geldt natuurlijk niet als u een alleenstaande ouder bent.

De Vreedzame School
Blok 2: We lossen conflicten samen op
Vorige week zijn wij gestart met blok 2 van de Vreedzame School. Gedurende 5 lessen leren de
leerlingen begrippen als conflict, ruzie en win-win-oplossingen. Ze oefenen de verschillende
manieren van reageren op een conflict. Na dit blok zijn de leerlingen in staat om zelf, met behulp
van een stappenplan, hun conflicten op te lossen. De kinderen krijgen hier ook hulp bij van de
mediatoren, als dit nodig is. In de hogere groepen verdiepen de leerlingen zich in (oorzaken
voor) conflicten in de eigen groep, in de buurt en conflicten op wereldniveau.

Herhaalde oproep: Ouderhulp gezocht
Tutorlezen BOUW!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die ons, als tutor, zouden willen helpen bij het
begeleiden van individuele leerlingen met het interventieprogramma Bouw!
Bouw! Ondersteunt leerlingen bij beginnende geletterdheid en lezen.
Dit programma combineert computerondersteuning met de inzet van een tutor die naast het kind
zit en aanwijzingen geeft.
U krijgt van tevoren een duidelijke instructie van de leerkracht.
De tutoren doorlopen samen met een leerling uit groep 3, 4 of 5 stapsgewijs het
computerprogramma. Dit gebeurt 1 à 2 x per week en duurt 20 minuten.
Bibliotheek in de school
Onze bibliotheek op school wordt al vanaf het begin af aan gedraaid door een groep enthousiaste
hulpouders/hulpoma. Zij doen dit geweldig en mede dankzij hun hulp kunnen alle kinderen bij
ons op school twee keer per week gebruik maken van onze bibliotheek.
Nou zijn wij op zoek naar ouders die het leuk zouden vinden om deze hulouders/hulpoma 1 of
meerdere keren per week van 8.30 uur tot 9.00 uur te komen ondersteunen. De
werkzaamheden bestaan uit het uitlenen en innemen van de bibliotheekboeken en het netjes
houden van de bibliotheek.
Lijkt het u leuk om bij 1 (of allebei mag uiteraard ook) van deze activiteiten te komen helpen,
dan kunt u zich aanmelden bij Myrna Loth (leerkracht groep 3). U kunt ook mailen naar
m.voet@kpoa.nl.

Vrije dag
Vrijdag 24 december, de dag voor de kerstvakantie, is een vrije dag voor alle leerlingen.

Kascontrole uitgaven ouderbijdrage
Herhaling: We zoeken twee ouders die de komende twee jaar uitgaven en inkomsten van de
ouderbijdrage van de ouderraad willen controleren.
U kunt contact opnemen met Neddy of Cécile, zij zullen u verder informeren.

Berichten van buiten
Bericht van ABC Zielhorst
Op maandag 8 november van 20.00 - 21.00 uur is er een online bijeenkomst over mediawijsheid
voor ouders.
Dit is de link om je aan te melden. https://www.abc-amersfoort.nl/bekijk-activiteit/?id=2291
Dan starten we op donderdag 4 november met schaaklessen. https://www.abcamersfoort.nl/bekijk-activiteit/?id=2247 aanmelden kan via deze link.
Het is t/m donderdag 9 december van 15.15 - 16.15 uur bij de Parkschool, Raadhoven 2.
Leeftijd 8 t/m 12 jaar. Plek voor 10 kinderen
We zijn gestart met het oudercafé. https://www.abc-amersfoort.nl/bekijk-activiteit/?id=2246.
7 kinderen deden mee en vier ouders gingen in gesprek met Wilma van Sovee. De rest van de
ouders bleven bij de peutergym. Wat op de eerste dag ter sprake kwam was het overlijden van
een opa van een van de kinderen en de impact daarvan.

Agenda
13 november

Klusochtend

19 november

Studiedag, alle leerlingen zijn vrij

03 december

Viering Sint Nicolaas

23 december

Kerstviering & viering in Martinuskerk, tijdstip (avond)
volgt
Vrije dag voor alle leerlingen
Kerstvakantie

24 december
25 december t/m 09 januari

Belangrijke data vindt u ook op onze website op de homepage en onder het kopje
kalender.

