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Griepgolf en lege invalpool

28-11-2018

De griep is in het land en helaas kampt ook DOK12 met zieke leerkrachten. Het
oplossen van de vervanging is met regelmaat een grote uitdaging voor de school.
De invalpool is leeg en ook via andere kanalen zijn er nauwelijks invallers te
vinden.
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De afgelopen weken hebben we voor verschillende oplossingen gekozen, dit is
afhankelijk van welke unit en welke dag het betreft. Er zijn groepen samengevoegd
waardoor er een leerkracht in kon vallen in de betreffende groep, er is een groep
een dag verdeeld over de andere basisgroepen, ondersteuners zijn ingezet voor de
groep waardoor de ondersteuning is komen te vervallen, directie wordt ingezet.
U kunt er vanuit gaan dat we ons iedere keer afvragen op welke manier het
primaire proces zo goed mogelijk doorgang kan vinden. Soms gaat het ten koste
van ondersteuning: het onderwijs aan de hele groep heeft dan prioriteit op het
verzorgen van instructies aan kleine groepen voor bijvoorbeeld rekenen of
levelwerk.
Tot nu toe hebben we twee groepen een dag geen onderwijs kunnen bieden en
ouders moeten vragen hun kind thuis te houden.
Wanneer we u vragen uw kind thuis te houden, dan is hier een heel proces aan
vooraf gegaan, we vragen dit nooit zomaar. Als u uw kind die dag niet thuis kunt
opvangen is hij/zij uiteraard welkom op school, maar wordt dan in een andere
groep opgevangen.

Belangrijk
Datum

Beschrijving

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

7 januari 2019

Eerste schooldag 2019 en start Kernconcept ‘Hoe werkt het’

9 januari 2019

Informatieochtend nieuwe ouders

10 januari

Start afname CITO M toetsen

Voor alle units
Ouderavond Kwink
Vorige week woensdag heeft de ouderavond over “Kwink” plaatsgevonden. Caroline van der Plas, Centraal
Nederland heeft het eerste, informatieve gedeelte verzorgd. Zij heeft een presentatie gegeven over Kwink en
verteld waarom het zo belangrijk is op school te werken aan sociaal emotioneel leren en wat de effecten daarvan
zijn op de schoolprestaties van kinderen. U vindt de presentatie als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Het worldcafé na de pauze was een succes. Er zijn mooie gesprekken gevoerd over de diverse stellingen en
vraagstukken. Doel was het meedenken van ouders over Sociaal emotioneel leren op onze school en hoe we nog
meer de verbinding met thuis kunnen maken. Dat doel is zeker behaald. Een concrete opbrengst is dat we
helderder hebben hoe we ouders nog meer kunnen betrekken door bijvoorbeeld de Kwink van de Week te delen
in de nieuwsbrief en via Parro te vertellen over de lessen Kwink.
Er is een film gemaakt van deze avond. Deze wordt momenteel gemonteerd. Zodra de film beschikbaar is, zullen
we hem een aantal dagen in de gang of teamkamer vertonen.
Op deze manier proberen we ouders die niet in de gelegenheid waren te komen, toch te bereiken. Helaas kunnen
we de film niet delen.
Opkomst Ouderavond Kwink
Er waren 38 ouders aanwezig bij het “Kwink-deel” vorige week woensdag en daar waren we heel blij mee! Van de
ouders die er waren hebben we mooie feedback mogen ontvangen, het was een waardevolle avond. Het
worldcafé is een prettige werkvorm om het gesprek met ouders te organiseren en daar zouden we graag een
vervolg aan geven. Daarom willen we inventariseren welke interventies in de toekomst bij zouden kunnen dragen
aan een hogere opkomst, zodat nog meer ouders aanwezig kunnen zijn op onze ouderavonden. Wilt u daarom
deze korte vragenlijst invullen? Het vraagt max. 5 min van uw tijd. https://nl.surveymonkey.com/r/F5YWNRK
Alvast bedankt!
Kwink
Als bijlage bij deze DOKwerker delen we met u de Kwink Koelkastposter en de Kwink Ouderbrief. In de Ouderbrief
kunt u lezen wat de komende weken aan de orde komt in de Kwink-lessen en waar de koelkastposter voor is
bedoeld. Praat er eens over met uw zoon of dochter.
De Kwink van de week is: “Verplaats je in de ander!”
Deeltijdontslag Anja Kamphuis
Anja Kamphuis, basigroepleerkracht groep paars unit 3/4 heeft aangegeven m.i.v. 1-1-2019 voor WTF 0,2
deeltijdontslag te willen nemen. Anja gaat na de kerstvakantie 4 dagen werken. Dit betekent na de kerstvakantie
een wijziging in de organisatie voor unit 3/4. Uiteraard zoeken we naar een goede oplossing. Hoe dat er concreet
uit gaat zien, communiceren we uiteraard zodra dat kan.

Hij komt, hij komt….
We merken het al aan de kinderen, het is bijna zover, de Sint kom ons bezoeken! Hieronder leest u de informatie
die we vorig week hebben gedeeld over de viering van volgende week:
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.
Bzzzonder en Paal8 zijn geïnformeerd over deze verkorte schooldag, mocht u gebruik maken van een andere BSO
dan vragen we u zelf contact met hen op te nemen.
Laten we er een gezellig sinterklaasfeest van maken, wij hebben er alweer heel veel zin in!
Kerstnieuws
Advent
Volgende week breekt de adventperiode weer aan. Kerstmis wordt voorafgegaan door Advent (= Nadering).
Tijdens de Advent zijn Christenen in afwachting van de komst van Jezus. Advent begint op de vierde zondag voor
Kerstmis (het begin van het kerkelijke jaar) en duurt tot kerstavond. Op school besteden we op maandag 3, 10, 17
december en donderdag 20 december aandacht aan advent tijdens de ochtendkringen.
Kerstfeest
Woensdag 19 en donderdag 20 december vieren wij op DOK12 het kerstfeest.
Wij hopen ook dit jaar weer op een sfeervol kerstfeest.
Woensdag 19 december is er een kerstdiner. Voor groepen 1/2 en 3/4 is het kerstdiner van 17:15 tot 18:30 uur,
voor groepen 5/6 en 7/8 zal dat van 17:00 tot 18:30 uur zijn. Vanaf 16:50uur zijn de deuren open, zodat de hapjes
klaargezet kunnen worden.
Tijdens het kerstdiner, is er voor de ouders een drankje in de teamkamer.
Zorgt u ervoor dat uw kind echt om 17:00 uur in de unit is, zodat we op tijd kunnen beginnen?
Donderdag 20 december beginnen we om 10uur. U kind mag dus lekker uitslapen. Om 12.30uur zullen wij naar de
st. Jozefparochie in Hooglanderveen gaan voor de kerstviering in de kerk. U bent van harte welkom.
We lopen naar de kerk, de tassen worden meegenomen. Fietsen blijven op school. U wordt verzocht deze samen
met uw kind na 14:15 uur op te halen.
Groepen 1, 2 en 3 zijn tijdens het lopen gekoppeld aan kind uit groepen 6, 7 en 8. Groep 4 loopt zelfstandig.
Uiteraard lopen er met alle groepen ook enkele hulpouders mee.
Wat betreft de kerstviering in de kerk zijn de volgende punten van belang:
-De kinderen zitten bij de basisgroepleerkracht in gereserveerde banken
-Voor ouders van onze musicalsterren (groep 5) zijn er 2 VIP zitplekken gereserveerd. Voor alle andere ouders,
houdt u er rekening mee dat er wellicht geen zitplek beschikbaar is.
-De kinderen mogen om 14:15 uur met hun ouder(s) mee naar huis. Maakt uw kind gebruik van B.S.O.? Bzzzonder
en SKA zijn geïnformeerd. Uw kind wordt bij de kerk opgehaald. Gaat uw kind naar een andere B.S.O.? Wilt u dit
dan zelf met uw B.S.O.-aanbieder regelen?

Oproep; foto’s tijdschrift!
Zoals u weet zijn we bezig met het maken van een tijdschrift t.g.v. ons tienjarig bestaan. Hiervoor zijn we nog op
zoek naar leuke overzichtsfoto’s van evenementen die we organiseren. Mocht u deze in het bezit hebben en
willen delen met ons kunt u ze mailen naar m.dewit@kpoa.nl.

Verwijsindex Eemland
Het komt voor dat er meerdere professionals aan uw gezin hulp of begeleiding bieden. Het is belangrijk dat deze
professionals dit van elkaar weten, want hulp werkt pas echt als professionals met elkaar afstemmen/
samenwerken en de problemen sámen met u oplossen. Daarom kunnen professionals in Eemland gebruik maken
van de Verwijsindex. Deze index is een computersysteem waarin professionals kunnen vermelden dat zij
betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Het doel van de Verwijsindex is om professionals die
betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen om samen met u de best passende
ondersteuning/begeleiding te bieden. Zo zorgt de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken
tussen de verschillende professionals en uw gezin. Voor meer informatie; http://multisignaal.nl/Eemland/

Ander nieuws
Schrijf je in voor de Eerste Communie
De stap naar het grote feest van de Eerste Heilige Communie is een vrolijke en leerzame tijd, waarin de kinderen
kennis maken met het verhaal van Jezus, de wereld om ons 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.
Kerstspel met de kinderwoorddienst
De Kinderwoorddienst gaat een kerstspel spelen op eerste kerstdag. Daarvoor zoeken wij 'acteurs'! Doe je mee?
Kom zondag 25 november om 11.00 uur naar de St. Josephkerk om je aan te melden. Dan gaan we in de
kinderwoorddienst vertellen welk kerstverhaal we uitbeelden en hoe we dat gaan doen.
Kerk op Schoot voor kleuters
Zondag 2 december gaat het eerste kaarsje aan op de Adventskrans. En dat gaan we met alle peuters en kleuters
doen! Om 11.00 uur begint in de St. Josephkerk de eucharistieviering en de pastoor nodigt dan alle kinderen tot 7
jaar uit voor een eigen viering. Er worden liedjes gezongen, een verhaal verteld en kaarsjes aangestoken. Ook
maken de kinderen een toepasselijke adventsknutsel. Kom je ook?
Wereldlichtjesdag
Op Wereldlichtjesdag 9 december worden over de hele wereld kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen.
Ook dit jaar in Hooglanderveen en Vathorst. De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een
kind verloren hebben en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet. Bij het Monument voor
Overleden Kinderen achter de St. Josephkerk kun je om 19.00 uur een kaarsje opsteken en luisteren naar
troostende muziek. Om te gedenken en anderen een hart onder de riem te steken.

Happy kids
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