Maart 2019
Hallo allemaal!
Het voorjaar lijkt in volle gang en is zijn tijd wellicht iets vooruit, maar het stemt velen tot
tevredenheid! Hier op school pakt dat lentegevoel goed uit nu ons nieuwe kleuterplein zijn
definitieve vorm krijgt. We zullen na de carnavalsvakantie nog een officieel moment van openen
hebben, hierover houden we u op de hoogte. De kinderen van de groepen 1/2 kunnen hoe dan ook
na de vakantie fijn gebruik gaan maken van hun nieuwe plein!
Vrijdag volgt uiteraard nog de prachtige optocht rondom onze school; ’t Gummeke! Alle kinderen
zijn fanatiek bezig, groep 1 t/m 4 in de klassen en de oudere kinderen bedenken thuis de mooiste
creaties! Laten we duimen voor de zon en uiteraard start om 15.15 uur de vakantie!
We hebben met het team afgelopen periode afgesproken dat we graag met een inloop gaan
werken. Dit is onder andere gebaseerd op gesprekken die bijvoorbeeld met het ouderpanel
gevoerd zijn. We zijn ervan overtuigd dat de inloop ertoe kan leiden dat u zich als ouder meer
welkom voelt en hierdoor de driehoek ouder-kind-school sterker zal worden. Verderop leest u meer
informatie over deze verandering die na de carnavalsvakantie start.
De komende maanden gaan we op school weer vooruit kijken naar het komende schooljaar.
Doel is om snel na de meivakantie de definitieve planning aan u te kunnen melden.
Hieronder de belangrijke data op een rijtje:
1 maart
Carnaval op school
4-8 maart
Carnavalsvakantie
11 maart
Weer naar school
15 maart
Stakingsdag (lees verderop meer informatie)
21 maart
Talentmiddag bovenbouw
25 maart
Studiedag – leerlingen vrij
27 maart
Nafotografie (later ingestroomde leerlingen en leerlingen die afwezig waren)
Schoolvoetbal groep 8 leerlingen

REGELZAKEN & SCHOOLACTIVITEITEN
CARNAVAL
Vrijdag vieren we carnaval op school! De
gemaakte creaties moeten vrijdagochtend al
meegenomen worden naar school, voorzien
van het nummer. Deze worden opgesteld op
het plein waar normaal de fietsen staan. De
jury kan zo al een keer kijken naar wat en hoe
de creaties gemaakt zijn.
Om ongeveer 13.00 uur stellen we de optocht
op het schoolplein op. Tijdens deze optocht
mag er geen eten, drinken, confetti en
spuitbussen meegenomen worden!

De route: Magnoliastraat, Primulastraat,
Anjerstraat, Fuksiastraat, Magnoliastraat,
Lijsterbesstraat, Acacialaan, Zilverdenstraat,
Esdoornstraat, Azaleastraat, Magnoliastraat.
Na afloop van de optocht is er een
prijsuitreiking op het schoolplein. Hierna gaan
de leerlingen van groep 1 t/m 4 even terug
naar de klas en de leerlingen van groep 5 t/m 8
kunnen naar huis.
Op deze vrijdag mogen de groepen 1 t/m 4 de
hele dag verkleed naar school toe komen.
De groepen 5 t/m 8
alleen ’s middags.

INLOOP
Na de carnavalsvakantie gaan we de ochtendinloop anders organiseren. Dit zal in ieder geval
een proefperiode zijn van zes weken tot aan de
meivakantie. Daarna vindt er binnen het team
een evaluatie plaats. Als school hechten we
veel waarde aan open communicatie en vinden
we het belangrijk om het contact tussen de
leerling, ouder en leerkracht verder te
optimaliseren. Tevens willen we de
binnenkomst spreiden, zodat er meer rust is in
de gang.
De inlooptijd zal zijn vanaf 8.35 uur tot 8.45
uur. Vanaf de eerste bel (8.35 uur) gaat de
deur open en bent u van harte welkom. Graag
willen wij om 8.45 uur starten met de les.
Doordat de leerlingen eerder en gespreid naar
binnen komen, zijn de leerkrachten te vinden
bij hun lokaal. Hierdoor is er geen pleinwacht
nodig. ’s Middags gaat de bel om 12.55 uur en
mogen de leerlingen zelf naar binnen komen.
De groepen 1-2 worden in de middag op het
plein gebracht door de ouders en daarna door
de leerkracht mee naar binnen genomen.
NIEUWE AANMELDINGEN
Op dit moment is nog niet duidelijk of we nog
een aanmeldochtend organiseren. De laatste
jaren komen (gelukkig) veel ouders zelf op
school kijken of worden bijvoorbeeld broertjes
en zusjes doorlopend aangemeld. Wellicht dat
er nog ouders wachten op een aanmeldochtend, aan hen het verzoek contact op te
nemen met Wietse Visser. Het is voor ons
prettig om inzichtelijk te krijgen welke
aanmeldingen we mogen verwachten.

TER INFORMATIE
CAMERABEWAKING PLEIN
Vanaf heden hebben we op drie plaatsen
camera’s die onze buitenruimtes in de gaten
kunnen houden. Met name door de aanleg van
het nieuwe kleuterplein is dit besloten. We
hopen dat dit preventief werkt. Verder willen
we ook melden dat kinderen op ons plein
welkom zijn zolang de poort open staat, echter
wanneer de poorten dicht zijn, is het terrein
verboden voor onbevoegden. Dit klinkt wellicht
streng, maar in het kader van vandalisme is dit
de enige oplossing. Mocht het van toepassing
zijn, bespreek dit dan ook met uw kind(eren).

STAKINGSDAG 15 MAART
Op vrijdag 15 maart is er weer een staking
aangekondigd. De scholen die vallen onder de
Lowys Porquinstichting hebben de keuze
gemaakt om groepen waarvan de leerkracht
staakt niet naar school te laten gaan en
groepen waar een leerkracht gewoon
beschikbaar is, naar school te laten komen.
Hierbij gaan we uit van verschillende rechten:
recht van staken, recht op werken én recht op
onderwijs. In onze situatie betekent dit dat
groep 4A en groep 8A deze dag gewoon naar
school gaan. De overige groepen zijn die dag
vrij.
VANUIT DE MR
Op 12 februari kwam de MR voor het eerst in
het nieuwe jaar bijeen. De agenda voor deze
vergadering was goed gevuld. In het bijzijn van
Wietse is o.a. gesproken over het nieuwe
schoolplan voor de periode 2019-2023. De
komende periode zullen de teamleden van
Gummarus aan de slag gaan met het opstellen
van een nieuw plan. De oudergeledingen,
waaronder onze MR, is gevraagd kritische
reflectie te geven op de nieuwe teksten voor
het plan. Uiteraard zien wij als MR met
belangstelling en enthousiasme deze teksten
tegemoet. Op 13 maart volgt onze jaarlijkse
bijscholingsavond als MR. We hebben weer
een aantal boeiende onderwerpen weten te
formuleren en zijn benieuwd wat deze avond
ons aan nieuwe inzichten en ideeën zal
opleveren.
Als MR hebben we uitgebreid stil gestaan bij de
opzet van de rapporten. Natuurlijk zien deze er
goed uit, maar vanuit de oudergeleding is het
signaal gekomen dat de rapporten soms lastig
te begrijpen zijn. De oudergeleding is van
mening dat het voor veel ouders ontbreekt aan
informatie over de vraag: hoe doet mijn kind
het op school? We hebben dit als volgt
vertaald: Ouders missen in het rapport inzicht
in de vorderingen en prestaties van hun kind in
relatie tot de beoogde leerdoelen.
We hebben onze zorg voorgelegd aan de
personeelsgeleding van de MR. Zij gaan er in
het team mee aan de slag, tenslotte is het een
ontwikkelingsproces. Tevens zullen we in de
MR, voordat de volgende rapporten mee gaan,
deze rapporten eerst bekijken. Heeft u
hierover of over andere zaken nog tips voor
ons? Laat het ons weten via:
mr.gummarus@lpsnet.nl

