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We zien u toch ook volgende week woensdag?

Belangrijk
Datum

Beschrijving

16 november

Lootjes trekken unit 5/6 en 7/8

21 november

Ouderavond Kwink (groep 1 t/m 7) en VO voor groep 8

22 november

Koffie-uurtje met het MT, 9:00 in de teamkamer

23 november

Schoen zetten Sinterklaas

28 november

High limo en EC4

5 december

Sinterklaasviering LET OP: verkorte schooldag tot 12:30

12 december

High limo en EC 5

19 + 20 december

Kerstdiner + kerstviering in de kerk

21 december

Studiedag DOK12 en start kerstvakantie voor de leerlingen

Voor alle units
Sinterklaas-special met belangrijke data!

Uit zeer betrouwbare bron hebben we vernomen dat ook dit jaar de goedheiligman en de pieten DOK12 weer
zullen verblijden met een bezoek en wel op: woensdag 5 december!
Om alles goed te laten verlopen volgt hier een lijstje met belangrijke data. Wilt u deze noteren in uw agenda, dan
wordt er niets vergeten.
Vrijdag 16 november:
De kinderen van unit 7/8 en 5/6 trekken een lootje. In het verleden kregen de kinderen vanuit school een
envelopje met geld. Vanaf dit jaar doen we dit anders. Het is de bedoeling dat u zelf een cadeautje aanschaft van
4 euro. Wij vragen u om u aan dit bedrag te houden, zodat ieder kind een cadeau van gelijke waarde krijgt. Als u
deze 4 euro niet kunt betalen dan is er op school een potje waar u aanspraak op kunt maken, u kunt dit melden
op kantoor. Net als de vorige jaren zullen de leerlingen voor elkaar een mooie surprise maken met gedicht en een
cadeautje. Wij hebben er al zin in!
Vrijdag 23 november:
Alle kinderen mogen hun schoen zetten op school:
De schoenen mogen meegenomen worden vanaf woensdag 22 november en moeten dus uiterlijk vrijdag 23
november op school aanwezig zijn. De schoenen (voorzien van naam en basisgroep) worden verzameld in de
vensterbank bij de basisgroepen zodat ze goed zichtbaar zijn voor de Sint en zijn pieten. De pieten kunnen ze dan
vol stoppen met pepernoten.
Wilt u in overleg met de basisgroepleerkracht zelf voor een alternatief zorgen indien uw kind allergisch is voor
pepernoten? Zorgt u er dan a.u.b. voor dat dit lekkers vrijdag 23 november bij de basisgroepleerkracht aanwezig
is.
Maandag 27 november:
..vinden de kinderen hopelijk iets in hun schoen! Fruit/drinken en lunch: net als anders, gewoon zelf
meenemen!!!
Woensdag 5 december:
Alle kinderen verzamelen net als altijd in de basisgroep. We starten gewoon om 8.30uur! Om 08:40 uur gaan we
allen naar het grote plein om hier de Sint te ontvangen. De kinderen lopen samen met hun meester of juf het
plein op en horen waar zij mogen staan. Daar wachten we en zingen we hard en hopen we dat Sinterklaas en de
pieten ons kunnen vinden. Ouders zijn natuurlijk welkom, maar staan aan de buitenkant van het hek. Dit zodat er
voldoende plek en zicht is voor alle kinderen van DOK12 en BLVD410.
Let op: Het betreft een verkorte schooldag dus u hoeft alleen fruit mee te geven.
Laten we er een gezellig sinterklaasfeest van maken, wij hebben er alweer heel veel zin in!
Koffie-uurtje met het MT
Het koffie-uurtje dat op 22 november van 8:30 – 9:30 gepland staat zal in het teken staan van de ouderavond op
21 november. U bent welkom in de teamkamer om met het MT na te praten over de opbrengsten en inhoud van
de ouderavond die in het teken staat van Sociaal Emotioneel Leren. U bent allen van harte welkom!

Ziek melden leerlingen
We proberen elke dag voor 9 uur in beeld te hebben welke leerlingen er wel en niet zijn en met welke reden.
Wanneer een leerling ziek is, is het fijn als u dit ’s ochtends telefonisch aan ons doorgeeft. We zijn helaas in de
drukke ochtendspits niet altijd in staat de telefoon op te nemen. Daarom hebben wij een voicemail die dagelijks,
meerdere keren wordt afgeluisterd. U kunt dus gerust de voicemail inspreken en uw kind via die route
ziekmelden.
Entreetoets
Al enige tijd vond er binnen het team van DOK12 en binnen de diverse netwerken buiten school waaraan DOK12
deel neemt discussie plaats over het doel en nut van de Entreetoets groep 7. Het managementteam heeft in
overleg met de basisgroepleerkrachten uit unit 7/8 besloten de Entreetoets in groep 7 met ingang van dit
schooljaar 2018-2019 niet meer af te nemen.
De argumenten om geen gebruik meer te maken van deze toets zijn de volgende:
•
Ontwikkelingen van de wijze waarop de overgang van het voortgezet onderwijs de laatste jaren plaats
vindt en het toenemen van de betekenis van het leerlingvolgsysteem van uw kind, maken het overbodig om de
entreetoets af te nemen.
•
Het CITO-leerlingvolgssysteem volgt de kinderen in hun gehele schoolloopbaan op DOK12. Dat gebeurt
middels de afname van twee toetsen per vakgebied op vaste momenten in het jaar. Dit is, naast de methode
gebonden toetsen, een zeer betrouwbaar middel gebleken dat een duidelijk beeld van de ontwikkeling van een
leerling geeft over meerdere jaren op meerdere vakgebieden.
•
De Entreetoets wordt in een periode van een aantal weken afgenomen en kost derhalve veel afnametijd.
Dit is een onevenredige belasting van de lestijd voor leerlingen in groep 7. Deze tijd kan nu effectiever voor uw
kind worden ingezet.
Ook merken we de laatste jaren in toenemende mate dat kinderen ‘prestatiedruk’ ervaren vanwege het beeld dat
er bij sommige ouders bestaat over de Entreetoets. De Entreetoets wordt soms zelfs ervaren als een soort preexamen voor het voortgezet onderwijs. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. En ook overbodig omdat, zoals eerder
beschreven, het leerlingvolgsysteem een beter beeld geeft over een langere periode. Het voortgezet onderwijs
hanteert dan ook het CITO-leerlingvolgsysteem als tweede gegeven naast het advies van de leerkracht en niet het
resultaat van de Entreetoets.
Ontwikkelingsgesprekken
Op dit moment worden er in alle groepen ontwikkelingsgesprekken gevoerd. U heeft via de mentor een
uitnodiging ontvangen om in te schrijven. Een ontwikkelingsgesprek wordt twee maal per jaar gevoerd met
mentor, leerkracht en leerling. DOK12 vindt het belangrijk om die gesprekken in gezamenlijkheid te voeren en we
verwachten dat ouders gebruik maken van deze mogelijkheid. Het komt echter ook wel eens voor dat ouders,
ondanks diverse herinneringen, niet inschrijven of niet verschijnen op de afspraak. Dit kost onze leerkrachten veel
tijd. Wanneer het niet lukt om een afspraak tot stand te brengen kiest de leerkracht er voor om het
ontwikkelingsgesprek alleen met het kind te voeren. De aanwezigen tijdens het gesprek worden in de
verslaglegging opgenomen, zodat er in de toekomst geen misverstanden over kunnen ontstaan. We willen
benadrukken dat het onze voorkeur heeft de gesprekken met ouders en kind te voeren.

Berichtgeving vanuit de MR
Beste ouders,
Eind vorig schooljaar en begin van dit schooljaar deden wij een oproep aan ouders voor zitting in de MR. Dit
vanwege het vertrek van Annegien Coenen vanwege een verhuizing en de 2e zittingstermijn van Judith van
Duivenboden die verlopen was.
Wij zijn dan ook heel blij om aan u een nieuwe oudergeleding van de MR te kunnen voorstellen!

Ik ben Kim Brinkman de nieuwe voorzitter van de MR. Ik wil mij graag maatschappelijk inzetten en denk met mijn
kennis en ervaring van toegevoegde waarde te kunnen zijn als klankbord voor Dok 12 en Desiree in het bijzonder
als directeur. Ik heb jarenlange ervaring als ondernemer en ken het klappen van de zweep als het gaat om het
runnen van een organisatie. (personeel/arbeid, finance, arbowetgeving, AVG etc. etc.)
Maar ook op het vlak van inzetbaar houden van medewerkers (vanuit een paramedische/arbeidsdeskundige
achtergrond als organisatie adviseur) kan ik van waarde zijn voor school.
Ik ben integer, betrokken, gedreven en resultaat gericht. Mensen omschrijven mij vaak als een “bouwer” en dat ik
goed in staat ben om te “verbinden”. Ook deze competenties zal ik inzetten om de MR meer zichtbaar en
toegankelijk te maken voor ouders en van toegevoerde waarde te laten zijn voor school.
Ik ben getrouwd met Martijn en moeder van Jur groep 6.

Ik ben Saskia Aandewiel, moeder van twee dochters; Suze (1/2 groen) en Alex (1 jaar).
Ik neem plaats in de medezeggenschapsraad om mee te bouwen aan DoOK12 als fijne school voor alle kinderen.

Ik ben Kristel Oude Egberink moeder van Lars (gr7) & Nora (gr4) Szarafinski.
Ik heb me aangemeld voor de MR, omdat ik geloof in het onderwijs concept van DOK12.

En ik het belangrijk vind & het als een kans zie om als ouder mee te kunnen denken samen met de andere MR
leden over de ontwikkeling & de toekomst van deze mooie school.
Met o.a. voor mij als doel dat t een veilige, vertrouwde leeromgeving is & blijft waar kinderen hun eigen talenten
leren ontdekken & ontwikkelen.

Ik ben Mascha, moeder van Sanne (groep 5/6). Wij hebben destijds de bewuste keuze gemaakt voor DOK12 en
zijn daar nog steeds heel blij mee.
Ik heb ervoor gekozen om deel te nemen aan de MR omdat ik het belangrijk vind om, naast het bieden van hulp
bij vragen van school, ook op een andere manier bij school betrokken te zijn. Ik heb er zin in om samen met de
andere MR leden mee te denken en te helpen bij de verschillende vraagstukken die spelen.
Mascha gaat de MR ondersteunen vanuit de rol als secretaris (zonder stemrecht) en daar zijn we ontzettend blij
mee!
Vanuit de schoolgeleding hebben zitten in de MR: Annemieke Sterken, Fleur Haije en Relinde van der Leijden.

Hulp gezocht
Pleinwacht oproep (herhaling)
Zoals u weet staan er dagelijks 2 ouders op het plein, samen met ambulante personeelsleden, om het
buitenspelen van onze leerlingen te begeleiden. Helaas heeft 1 van onze vaste krachten te kennen gegeven te
willen stoppen met deze taak in verband met het vinden van een nieuwe baan.
Wij zijn nu op zoek naar een nieuwe kracht die ons wil komen helpen. We zoeken hulp op dinsdag en vrijdag.
Graag zetten we hier een (vrijwilligers)vergoeding tegenover. Wanneer u samen met ons een uur kunt
surveilleren op het schoolplein, staat daar een vergoeding van €6,50 per keer voor. We hebben uw hulp nodig van
11:30 – 12:30.
Heeft u interesse dan kunt u dit melden bij Maartje de Wit, m.dewit@kpoa.nl. We horen graag van u!
Biebmoeder/vader/opa/oma gezocht (herhaling)
Op DOK12 hebben we een prachtige schoolbibliotheek. De leerlingen genieten van de bezoekjes aan de bieb en
hebben ruime keuze uit de nieuwste boeken. Dagelijks lopen de leerlingen enthousiast door de gangen richting de
bieb om nieuwe boeken te zoeken, boeken te ruilen of te verlengen. Sinds dit schooljaar kunnen we de
bibliotheek helaas niet openen op maandag- en vrijdagochtend, omdat we geen biebouder hebben die de
bibliotheek voor onze leerlingen kan openen. Dit vinden wij, maar vooral onze leerlingen, heel jammer! We zijn
dus nog op zoek naar een vader, moeder, opa of oma die het leuk vindt om ’s ochtends de bibliotheek te openen
en kinderen wil helpen met het uitzoeken van een boek. Hierbij hoort ook een korte ‘cursus’ over hoe de bieb
werkt, want we hebben een heel officieel pasjes en uitleensysteem tot onze beschikking. Heeft u interesse? Dan
kunt u zich melden bij Anja Kamphuis op a.kamphuis@kpoa.nl.

Hulp gezocht voor het organiseren van schoolsportoernooien met Meester Luuk (herhaling)
Meester Luuk wil graag, met behulp van een ouder, de buitenschoolse sporttoernooien gaan organiseren. Het
betreft bijvoorbeeld het schoolvoetbaltoernooi wat Amersfoort-breed wordt georganiseerd. Hij wil graag op
school met de kinderen oefenen en kan contact onderhouden met de organiserende sportvereniging, maar hij
heeft hulp nodig bij de communicatie, het indelen van teams, het vinden van coachende ouders etc. Vind u het
leuk om hem komend schooljaar daarbij te helpen, dan kunt u dit bij hem melden via: lelschot@sro.nl.

Ander nieuws
Super: mooie opbrengst Sint Maarten
Namens de Voedselbank willen we alle kinderen die meegedaan hebben aan Sint Maarten en de inzameling in de
St. Josephkerk heel hartelijk bedanken. Acht volle dozen met houdbare etenswaren en klein kinderspeelgoed
komen zo terecht bij gezinnen in armoede, ook in Vathorst en Hooglanderveen!
ZondagsOntbijt over steun aan gezinnen
Het ZondagsOntbijt is een mooie manier om gezamenlijk de zondag te beginnen. Wiljon de Jonge komt zondag 18
november vertellen over het belangrijke werk van de Stichting Present Amersfoort. Wiljon laat zien hoe je iets
kunt betekenen voor een kind of gezin, in armoede, slechte gezondheid of sociaal isolement. Het ZondagsOntbijt
begint om 10.00 uur in de parochiezaal van de St. Josephkerk en wordt om 11.00 uur afgesloten met een korte
gebedsviering. Voor kinderen is er een spellenhoek. De deelname is gratis.
Doe mee! Inschrijving Eerste Communie gestart
De stap naar het grote feest van de Eerste Heilige Communie is een vrolijke en leerzame tijd, waarin kinderen uit
groep 4 kennis maken met het verhaal van Jezus, de wereld om hen heen, het zorgen voor elkaar en het samen
vieren in de kerk. De Eerste Communieviering in de St. Josephkerk is op 19 mei, de voorbereiding begint in
januari. Meld je kind(eren) vóór 1 december aan via: communie@outlook.com.
Wereldlichtjesdag
Steek een kaarsje aan voor een overleden kind op Wereldlichtjesdag
Amersfoort, 6 november 2018- Op zondag 9 december is het Wereldlichtjesdag. Dan steken mensen om 19.00
uur wereldwijd kaarsjes aan en denken aan hun overleden kind(eren). Het is gericht op alle situaties ongeacht de
levensfase waarin je kind is overleden, vanaf miskraam tot het overlijden op volwassen leeftijd. Het maakt niet uit
hoe lang het geleden is. Op deze dag wordt er in de wijk Nieuwland in de Boogkerk een activiteit georganiseerd
voor ouders, broertjes en zusjes van overleden kinderen. Je bent vanaf 18:15 welkom voor een kopje koffie of
thee. Om 18:30 start het programma, tegelijkertijd is er een activiteit voor broertjes en zusjes (4-12jr). We steken
gezamenlijk de kaarsen aan, luisteren naar muziek, een gedicht etc. Natuurlijk mag je ook in de hal blijven om een
kopje koffie te drinken, rustig te zitten of te praten.
Als je een aandeel in het programma wilt hebben, denk hierbij aan namen noemen, gedicht voorlezen of een lied
zingen dan kun je een mail sturen aan info@praktijkdepleisterplaats.nl of info@praktijkrustpunt.nl . Na afloop is
er gelegenheid om wat te drinken en na te praten.
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anet Kiela: 06-14778417, E
anet@praktijkdepleisterplaats.nl of Gerdien van den Hoogen 06-24779563, E info@praktijkrustpunt.nl
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