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Mededelingen vanuit het team
Pilot passend onderwijs* op de Schittering
In het kader van passend onderwijs heeft onze
nieuwe stichtingsbestuurster Lucienne
Hoogwerf een werkgroep opgericht waarin
onderzoek gedaan wordt naar hoe de scholen
van stichting de Waarden op een effectieve
manier passend onderwijs voor alle leerlingen
kunnen vormgeven.
Wij hebben Lucienne op de Schittering
uitgenodigd voor een presentatie.
Daarin hebben we aangegeven wat onze school
volgens ons nodig heeft om passend onderwijs
verder te kunnen vormgeven, namelijk extra
'mankracht' én ons huidige team.
In ons plan zetten we de extra formatie in, in de
vorm van twee coaches: een middenbouw- en
een bovenbouwcoach. Deze coaches
ondersteunen de leerkrachten bij het werken
met de kinderen. Daarnaast coördineren zij de
bouw op gebied van schoolafspraken, leerlijnen,
leerlingenzorg en schoolontwikkeling. Zij
verbinden de bouwen met elkaar.
Lucienne heeft voor deze pilot groen licht
gegeven, wat betekent dat we volgend
schooljaar extra formatie hebben gekregen om
ons plan uit te voeren én dat volgend jaar ook
de leerkrachten met tijdelijke benoemingen
mogen blijven. Wij zijn hier erg blij mee!

Groep 1/2 De Vuurvliegjes:
Juffrouw Esther Mouthaan van maandag tot
en met vrijdag.
Groep 3:
Juffrouw Amy Broere op maandag, woensdag
en donderdag. Juffrouw Jolanda van der Leer
op dinsdag en vrijdag.
Groep 4-5:
Juffrouw Anke Martens van maandag tot en
met vrijdag.
Groep 5-6:
Juffrouw Hanneke van Rijsbergen op
maandag, dinsdag en vrijdag. Juffrouw Mieke
Norbart op woensdag en donderdag.
Groep 7-8:
Juffrouw Wendy Berende van maandag tot en
met donderdag. Juffrouw Mieke Norbart op
vrijdag.
Juffrouw Cindy Boëtius en juffrouw Lieke
worden de coaches voor de boven- en
middenbouw.
Juffrouw Lieke is ook aanspreekpunt voor
ouders bij afwezigheid van onze directeur
René Luijten.
Juffrouw Jolanda heeft vanaf het begin van het
schooljaar tot aan de kerstvakantie
bevallingsverlof. Zij wordt op dinsdag en
vrijdag vervangen door juffrouw Cindy.

Van de ouderraad
Algemene Ledenvergadering

Groepen en personele bezetting schooljaar
2017-2018.
Groep 1/2 De Glimwormpjes:
Juffrouw Mieke Norbart op maandag en
Juffrouw Anita van dinsdag tot en met vrijdag.

Het schooljaar 2016-2017 zit er alweer bijna
op. Voor de OR was het een roerig maar
prachtig jaar. Om hierop terug te blikken
nodigt de OR alle leden uit om op
donderdagavond 6 juli a.s. onze jaarlijkse
Algemene Leden Vergadering (ALV) bij te
wonen. U kunt zich hiervoor tot uiterlijk 30

juni a.s. aanmelden bij één van de OR-leden. In
het verleden is gebleken dat de belangstelling
hiervoor vaak gering is. Mocht er ook dit jaar te
weinig belangstelling zijn, dan zal er geen ALV
worden georganiseerd maar zult u bij de laatste
Schitterbling of via de mail geïnformeerd
worden over de activiteiten en resultaten van
ons afgelopen jaar. Mocht u nog vragen of
opmerkingen hebben, schroomt u niet één van
onze leden aan te spreken.
OR-leden :
Bestuur: Nadia Heeren (secr), Claire Jonkers
(vz), Angelique van Schie (penm)
Leden: Esther den Dunnen, Cynthia Heerens,
Mieke Karremans, Vivian Notenboom, Liana
Simons, Judith Spijker, Daniëlle Thijssen.

Wij wensen alle kinderen, ouders en
begeleiders mooi weer, maar vooral
veel plezier tijdens de
avondvierdaagse.

Kalender:







Vrijdag 23 juni
2017 verschijnt
Schitter(bl)ingetje
nummer 16 van
het schooljaar 2016-2017
Maandag 12 juni tot en met donderdag
15 juni is de avondvierdaagse.
Zondag 18 juni is het vaderdag.
Woensdag 28 juni Waardendag, Alle
leerlingen zijn deze dag vrij.
Op vrijdag 30 juin krijgen de leerlingen
hun derde rapport mee naar huis.

