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Tot ziens!
We zeggen ook via deze weg ‘tot ziens’ tegen Roel Meerbeek. Roel is op 8
februari begonnen op SBO de Diekmaat. Roel, we wensen je heel veel succes
en plezier op jouw nieuwe school!
Agenda:
14-02 OPEN HUIS
(09:00-12:00)
21-02 Alle leerlingen
vrij i.v.m. studiedag van
het team
22-02 OPEN HUIS
(09:00-12:00)
07-03 Thema avond
‘Stap voor stap’

Zaken doorgeven of vragen…
Omdat collega’s de periode voordat de lessen beginnen met hun laatste
voorbereidingen bezig zijn is het niet handig om dan ook lang(er) met ouders
in gesprek te gaan.

Onze dringende oproep/verzoek:

-na schooltijd zijn de collega’s beschikbaar voor vragen, opmerkingen of
gesprekken.
-kinderen telefonisch ziek melden s.v.p. tussen 08:00 uur en 08:25 uur,
doorgeven aan de pleinwacht mag ook. Een broertje/zusje mag de boodschap
ook doorgeven.
-mededelingen ‘moet naar huisarts/specialist, niet helemaal fit etc.’ s.v.p.
doorgeven via MijnSchool. En kinderen van groep 3 t/m 8 zijn echt groot
genoeg om zelf een boodschap door te geven aan de leerkracht. Of om een
briefje van een ouder af te geven. (bevordert ook nog eens de zelfstandigheid van
een kind)

Oud papier:
1e en 3e volle weekend
van de maand. (zie ook
de homepage van onze
site)

Vrije dagen

De volgende nieuwsbrief
verschijnt rond 23
februari 2018.

In het landelijke nieuws heeft een ieder kunnen horen dat
leerplichtambtenaren wordt gewezen op de leerplicht en het ongeoorloofd
verzuim/verlof. Dit betekent voor de scholen ook het e.e.a. Een aanvraag
voor verlof moet schriftelijk worden gedaan bij de directeur. (mag via
MijnSchool of mail) De directeur moet de aanvraag beoordelen a.d.h.v. een
officieel lijstje van geoorloofd verlof. (zie hiervoor de site van de
rijksoverheid). Vanaf 01-03-2018 zullen wij ook procedure ‘verlofaanvraag’
stricter hanteren.

Vertrek bestuurder VCO, Geurt Morren…
Op 1 mei 2016 is de heer G. Morren bij onze stichting in dienst
getreden als Voorzitter van het College van Bestuur. De heer
Morren heeft ons laten weten een andere betrekking te hebben
geaccepteerd en per 1 mei 2018 onze organisatie te zullen
verlaten.
Stichting VCO Oost-Nederland heeft als droom een goede basis
te leggen voor de toekomst van kinderen en onderwijs te geven
waarbij elk kind zijn of haar talent maximaal kan benutten. In de
afgelopen 1,5 jaar heeft de heer Morren samen met
schoolleiders, leraren, medewerkers en ouders, gewerkt aan het
verwezenlijken van deze droom.
Wij danken de heer Morren voor zijn werkzaamheden ten
behoeve van onze stichting en wensen hem veel succes toe in
zijn nieuwe betrekking.
Tot 1 mei 2018 zal hij de lopende zaken normaal afwikkelen,
waardoor wij tijd en gelegenheid hebben om in zijn opvolging te
voorzien. Over de procedure ten aanzien van de invulling van de
vacature zullen wij direct betrokkenen binnenkort informeren.
Namens de raad van toezicht van Stichting VCO Oost-Nederland,
W.J. Somsen
Voorzitter raad van toezicht

Vanuit de verkeersbrigadiers…

We zijn weer compleet. Na de vorige oproep hebben zich 2 ouders gemeld om
ons team van brigadiers te versterken. Top!

OPEN HUIS
Op 14 februari en 22 februari zetten we de deuren open voor ouders die op
zoek zijn naar een goede en fijne school voor hun kind. Kent u ouders die op
zoek zijn naar zo’n school? Wilt u hen dan alvast wijzen op de 2 open
ochtenden. Lukt het hen niet om op 14 of 22 februari langs te komen dan is
het maken van een afspraak op een ander tijdstip of dag natuurlijk ook
mogelijk.

Zorgvuldig omgaan met spullen
We hanteren al jaren de regel dat kinderen zorgvuldig met de spullen van
school moeten omgaan. Potloden, pennen, gummen etc. kunnen door het gebruik
‘op raken’, dat is logisch. Maar als door slordig, onzorgvuldig handelen van
kinderen de zaken stuk gaan of verdwijnen moeten ze zelf een nieuwe kopen.
In de groepen 3 t/m 8 hangt nu een lijstje van de ‘kosten’ van een nieuwe pen,
potlood o.i.d. Kinderen krijgen de toelichting van hun eigen leerkracht.

Wijze raad van mevrouw de Uil…

Ieder kind verdient een stabiele en veilige plek om te leren en te leven,
Het is aan de volwassenen om hen die plek te geven.

21 februari, leerlingen vrij…

Tijdens de vrije dag van de leerlingen zal het team ‘s morgens een
teamscholing ‘Continu Verbeteren’ volgen. De middag wordt gevuld met
‘instructie geven met Sn@ppet’ en het samen bespreken & interpreteren van
de toetsuitslagen van de Cito Middentoetsen.

Kisveld… ook de school voor de kinderen van de buren, familie of
vrienden…?
Wat fijn om te ervaren dat wij als school in beeld zijn bij ‘nieuwe’ ouders. We
merken dat ouders ons steeds beter weten te vinden. De positieve geluiden
die we van deze potentieel nieuwe ouders horen zijn veelal dezelfde geluiden
die onze ‘eigen’ ouders aangeven. Positief is men over de rust, ruimte, sfeer,
het pedagogisch klimaat, het echt ‘zien’ van kinderen…. Fijn! Kent u mensen
die op zoek zijn naar een goede en leuke school voor hun kind(eren) u weet ons
te vinden!

Aan het eind…
Aan het eind van de nieuwsbrief is er ruimte voor flyers en berichten van
komende activiteiten die wij van harte aanbevelen. Weet u ook een leuke,
interessante en/of boeiende activiteit laat het me weten. Wellicht is er dan
plek op de nieuwsbrief.(dir@kisveldvco.nl)
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