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Verjaardagen:
Mats (gr 5-6), Steef (gr 5-6), hartelijk gefeliciteerd!

Met de SR besproken naar aanleiding van het verslag van de ouderraad:
Schoolstandpunt over ouderbegeleiding bij een activiteit en eigen kind:
De school heeft als standpunt dat de ouders een groepje begeleiden waar niet hun eigen
kind in zit. Dit omdat we geloven dat dan het pedagogisch afstemmen op alle leerlingen in
het groepje neutraler en gemakkelijker verloopt. Ervaring heeft geleerd dat voor zowel de
ouder als hun kind het lastig is om de juiste houding te vinden tegenover elkaar.
Op de infoavond zal dit aan de ouders meegedeeld worden.
Ouderhulp vinden:
Om voldoende hulp te krijgen voor de activiteiten zullen we, samen met een lid van de
ouderraad, tijdens de infoavond uitleg geven over de ouderraad en het opgeven voor hulp
bij activiteiten. Ouders kunnen ook kiezen om voor één activiteit de coördinerende rol op
zich te nemen. (Voorbeeld de sportdag)
We zullen met name ook vaders vragen om zich op te geven.
Afspraken met betrekking tot de start van de schooldag
Binnen het team is de start van de schooldag besproken. Om de rust binnen de school te
waarborgen, de lessen tijdig te kunnen starten en tegemoet te komen aan ons streven
kinderen op te voeden tot zelfstandigheid hebben we de volgende afspraken gemaakt:
- Alle kinderen worden bij de poort afgezet . Ouders kunnen daar afscheid nemen van
hun kind (natuurlijk mag u daarmee wachten tot de kinderen naar binnen mogen).
Nieuwe kinderen mogen uiteraard door ouders naar de klas gebracht worden.
- Vanaf 8.15 uur is er toezicht op het plein.
- Als de bel gaat om 8.25 uur mogen alle kinderen naar binnen, dus niet eerder.
- De lessen beginnen om 8.30 uur. Alle kinderen zijn dan binnen en zitten in de klas.
Bovenstaande betekent overigens zeker niet dat u niet welkom bent in de school.
Integendeel! Voor een gesprek met de leerkracht kunt u na school binnenlopen.
Korte, dringende mededelingen kunnen ook even voor school. Bij de directie staat de deur
altijd open, tenzij zij in gesprek zijn.
Wij gaan er vanuit dat deze afspraken bijdragen aan de kwaliteit van onze school en dus in
het belang zijn van de kinderen.
Team Meester Gijbels

Koffie-ochtend woensdag 6 september
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf dit schooljaar mag ik mij directeur van de Meester Gijbels noemen. Omdat ik voor de
meesten van u een nieuw gezicht ben nodig ik van harte uit voor een kopje koffie/thee op
woensdagmorgen 6 september (09.30-10.30 uur) om elkaar de hand te schudden en nader
kennis te maken. Ik stel het op prijs als u via de leerkracht van uw kind laat weten of u
aansluit, zodat we rekening kunnen houden met de koffie. Mocht het woensdag niet
uitkomen voor u, kunt u natuurlijk altijd op een ander moment binnenlopen voor een korte
kennismaking!
Graag tot woensdag!
Sander Huiswoud
Bijlagen:
 Ouderbijdrage 2017-2018
 SiDanza, open dag 3 september 2017
 Infobrief Click
 Informatie Freek Bijnen (sport- en bewegingscoördinator)

