Nieuwsbrief van 04 november 2016
Kind op maandag
Week 47 ■ 21/11 - 25/11 Leve de koning! 1 Samuël 24, 2 Samuël 1, 5
David krijgt de kans om Saul te doden terwijl hij zijn behoefte doet in een grot. Maar hij doet het niet. Veel later
sterven de koning en zijn zoon Jonatan alsnog. David wordt de nieuwe koning.
Week 48 ■ 28/11 - 02/12 Vrede Jesaja 2-1:5, 11:1-10
Jesaja leeft in een land waar oorlog is. De mensen zijn er bang, er is veel pijn en verdriet. Maar Jesaja gelooft dat
het anders zal worden. Hij vertelt dat God de mensen niet vergeten is. Er komt vrede voor iedereen. Uit de
familie van koning David zal iemand komen die de geest van de Heer met zich meedraagt.
Jarigen
26 november

Jayden Tielman (7 jaar) - groep 3
Jonathan Wijnands (5 jaar) - groep 1/2

27 november

EggeJan de Vries (9 jaar) - groep 6
PieterHerman de Vries (9 jaar) - groep 6

29 november

Megan Postma (6 jaar) - groep 1/2

1 december

Luke Elting (9 jaar) - groep 5

2 december

Soraya Göttgens (9 jaar) - groep 6

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Uw adresgegevens
Soms krijgen we verzoeken van ouders of externe organisaties om de adresgegevens van kinderen uit de groep.
Hoe begrijpelijk het verzoek soms ook is, wij mogen deze gegevens niet uitwisselen in verband met de wet
bescherming persoonsgegevens. U kunt er dus vanuit gaan dat wij nooit zomaar uw gegevens aan derden geven!
Gedragsprotocol
In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat wij extra aandacht besteden aan de groepsregels en de regels
van de school. Daarbij is het naleven ervan ook aan de orde geweest. Om dit visueel en tastbaar aan te bieden,
maken wij gebruik van kaartjes. Op die kaartjes staat het woord ‘waarschuwing’. Wanneer een kind na de
gebruikelijke waarschuwing niet kan stoppen met het (grensoverschrijdende of storende) gedrag krijgt hij/ zij
een waarschuwingskaartje met daarbij de uitleg waarom hij of zij dit krijgt. Na 3 waarschuwingskaartjes gaat het
kind met werk naar de interne begeleider of directeur. Daar maakt het kind zijn werk en zal juf Ellen of juf Josha
bespreken hoe het kind aan deze kaarten komt en wat er gedaan kan worden om dit de volgende keer te
voorkomen. Vervolgens gaat het kind weer terug naar de groep en starten we met een nieuwe kans! Wanneer
een kind vaker bij juf Ellen of juf Josha zit vanwege de waarschuwingskaarten dan zal er contact met de ouder(s)
opgenomen worden.
Leerkrachtinzet groep 4
Vanaf volgende week zal juf Lisanne niet meer op onze school werkzaam zijn als vervangster van juf Corien maar
op een andere school binnen de vereniging gaan werken. We willen haar bedanken voor haar inzet op onze
school en wensen haar veel succes. In goed overleg hebben we, de school en juf Corien, besloten dat zij dit
schooljaar niet meer terug zal komen als leerkracht voor groep 4. Dit betekent dat naast juf Angelina (maandag
en dinsdag) er een andere juf komt op de woensdag, donderdag en vrijdag namelijk juf Daisy van der Werff. Zij
zal vanaf 30 november voor groep 4 gaan staan. Wij wensen haar een goede tijd bij ons op school!
Afscheid conciërge Willem
Volgende week dinsdagmiddag zal onze conciërge, Willem Clewits, voor het laatst bij ons op school zijn. Willem
heeft een nieuwe baan gekregen binnen Veendam als sporthalbeheerder. Wij willen hem heel erg bedanken
voor zijn inzet op onze school en hem heel veel succes wensen in zijn nieuwe baan. Willem zal vervangen worden
door meneer Bertus Beuker. Wij wensen hem een goede tijd bij ons!
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Nieuwsbrief van 4 november 2016
Nieuws van de Medezeggenschapsraad en Schoolcommissie
Op dinsdag 8 november heeft er weer een Mr/Sc vergadering plaatsgevonden. Er is gesproken over de
voortgang van de Mr en de Sc. Er heeft een verdeling plaatsgevonden onder de aanwezige personen. In de MR
hebben, vanuit de oudergeleding, zitting genomen: Anieck Ruth en Annelies de Vries. Ook vertegenwoordigt
Annelies voor ons de GMR. Vanuit het team blijven Debbie van de Wetering en Krista van Beijeren lid.
In de SC hebben, vanuit de oudergeleding, zitting genomen: Simone Riemersma, Petra Venema en Bram
Postma. Er is nog binnen de schoolcommissie ruimte voor versterking van dit team. Verder is er deze avond
gesproken over het gedragsprotocol, de plan van aanpak voor school en het team en de schooltijden. We
hebben afscheid genomen van meester Ewout Wakker. Hij zal zich gaan richten op andere schoolse zaken.
Dinsdag 17 januari 2017 zullen zowel de schoolcommissie als de medezeggenschapsraad weer vergaderen.
Vragen over opvoeden en opgroeien?
Het CJG is de plek waar ouders/opvoeders terecht kunnen voor informatie, advies en hulp bij opgroei-, en
opvoedvragen. Vanuit het CJG (Centrum voor Jeugd & Gezin) zijn een schoolverpleegkundige en
schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de school van uw kind. U kunt bij hen terecht met vragen over de
opvoeding en ontwikkeling van uw kind.
Op ’t Haimstee zijn dit:

Arranka de Jong
Willemijn Feenstra
Schoolverpleegkundige
Schoolmaatschappelijk werker
Heeft u een vraag? U kunt hen bereiken via de leerkracht van uw kind of rechtstreeks via het CJG.
Ook kunt u veel informatie vinden op de website van het CJG Veendam over activiteiten zoals de cursus Positief
Opvoeden, weerbaarheid training etc.
Gezocht: Kandidaten voor Ondersteuningsplanraad
Zoals iedere school een medezeggenschapsraad heeft, zo heeft ieder samenwerkingsverband een
ondersteuningsplanraad, een speciale medezeggenschapsraad van samenwerkingsverband PO 20.01. Deze
ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het vaststellen of wijzigen van het ondersteuningsplan
(OP). Ook wil de OPR de ouders zo veel en goed mogelijk betrekken bij het hele proces rondom passend
onderwijs. De leden van de ondersteuningsplanraad worden voorgedragen door de medezeggenschapsraden
van de scholen die deelnemen in het SWV PO 20.01 en bestaat uit ouders en personeel (onderwijsprofessionals
van de scholen binnen ons samenwerkingsverband).De Ondersteuningsplanraad is een vertegenwoordiging van
alle besturen, subregio’s en denominaties, waarbij er een gelijke verdeling is tussen ouders en personeel. Er
zullen verkiezingen gaan plaatsvinden voor de Ondersteuningsplanraad in de sub-regio’s Zuidoost en
Groningen stad/Haren in de week van 23 januari 2017 – 30 januari 2017. Ouders en personeelsleden kunnen
zich opgeven voor de OPR bij de directeur (Josha Veger) van onze school.

Belangrijke data
25 november nieuwsbrief uit de groepen
2 december
nieuwsbrief uit de school

CBS ’t Haimstee • Linge 24 • 9642 HW Veendam • 0598-620621
Postbus 328 • 9640 AH Veendam • cbshaimstee@vcomog.nl

