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Dit is de tweede nieuwsbrief van dit
schooljaar. We verzamelen altijd genoeg
informatie voordat er een nieuwsbrief
uitgaat. We merken dat we steeds minder
te melden hebben, omdat heel veel via
Parro met u gedeeld wordt. De coronaupdates doe ik liever via een officiële mail.
Voor deze nieuwsbrief hebben we diverse
berichten, waaronder de manier van
vervangingen, het vertrek van
onderwijsassistent Roy en de voorpret
voor de Sinterklaasviering. Natuurlijk
ontbreekt de agenda niet. We wensen u veel leesplezier.
AGENDA:
01-12
04-12
15-12
17-12
18-12
21-12 t/m
01-01

Leerlingenraad
Sinterklaasviering, 1-8 om 12.00
uur uit
MR-vergadering
Kerstviering, info volgt
Groepen 1-8 om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie
06-01
08-01
11- t/m
29-01
11-01
15-01
21-01
27-01
29-01

Hoofdluiscontrole
Spelletjesmiddag
Drie weken Cito
OR-vergadering
Groepen 1-2 vrij
Klankbordgroep
MR-vergadering (reserve)
Studiedag groepen 1-8 vrij
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Manier van vervangen verandert
U heeft op dinsdag 3 november een brief van Ingrid Nelissen, bestuurder Kans & Kleur,
gehad over de financiële situatie waarin Kans & Kleur en de scholen zijn beland. Deze
situatie heeft voor het invullen van vervangingen gevolgen op de korte termijn.
Wanneer een leerkracht ziek is, kijken we nu eerst intern of er een eigen leerkracht
ambulant is. Pas als dat niet lukt, vragen we een vervanger aan bij de invalpool. Hierdoor
ontstaan situaties dat als een leerkracht meerdere dagen ziek is, er verschillende
vervangende leerkrachten worden ingezet. Dit is soms lastig, maar gelukkig gaat het dan
wel om leerkrachten die de afspraken van de school en de manier van lesgeven goed
kennen.
Naam invalleerkracht
U heeft misschien al gemerkt, dat we zeer regelmatig gebruik moeten maken van een
invalleerkracht. We begrijpen dat het voor u ouders en voor de kinderen fijn is als
voorafgaand aan de start van de dag de naam van de invalleerkracht bij u bekend is. We
willen dit in principe ook graag regelen. Toch lukt dit niet altijd en we vragen uw begrip
hiervoor.
Onderwijsassistent Roy stopt
Onze onderwijsassistent Roy Disveld gaat per 1 januari 2021 stoppen met zijn werk op
onze school. Roy heeft recent de opleiding tot rij-instructeur afgerond en een fulltime
baan aangeboden gekregen. Alhoewel we het erg jammer vinden dat hij ons gaat
verlaten, gunnen we hem deze mooie kans enorm.
Roy werkt met de kinderen van de groepen 3 tot en met 6 en doet de pleinwacht bij de
groepen 1/2. Roy wordt ook ingezet om met leerlingen te werken die extra aandacht goed
kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die met hem de verwerking van
rekenen doen.
Omdat de werkdruk verlagende middelen van Kans & Kleur worden afgebouwd, gaan we
Roy in het nieuwe jaar niet meer vervangen. Dit betekent dat we onder andere op zoek
gaan naar andere manieren om kinderen extra te helpen. En dat we de pauzes voor de
leerkrachten van de groepen 1/2 op een andere manier gaan proberen te faciliteren. Wij
en de kinderen zullen Roy erg gaan missen, hij is een zeer gewaardeerde collega die op
vele manieren ondersteunend was aan ons onderwijs.
Verkeerssituatie
Nu de dagen korter, donkerder en kouder worden, komen meer ouders met de auto om
hun kind(eren) te brengen en halen. Dit zorgt weer voor extra drukte op de weg tussen
onze twee gebouwen.
Het is belangrijk dat we ons dit realiseren en toch proberen zo veel mogelijk op de fiets of
lopende te komen. Laten we in ieder geval geduldig en tolerant zijn naar elkaar toe. Het
blijft onze absolute prioriteit dat het veilig is voor alle kinderen.
Sinterklaasviering
Ook nu de Sintviering er anders uit gaat zien dan in voorgaande jaren, zijn de
voorbereidingen in volle gang. Voor de kinderen is de voorpret er niet minder om.
De school is weer heel gezellig versierd door een groep ouders, heel hartelijk dank
daarvoor. De versiering verhoogt de feestvreugde enorm.
In de groepen 5 tot en met 8 zijn de lootjes getrokken en gaan kinderen aan de slag. We
kijken er al naar uit om al die mooie werkstukken in de klassen te zien staan.
Hierbij delen we wat foto’s om u een idee te geven van wat er zoal gebeurt.
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Leerlingenraad
Na een periode om campagne te voeren en een officiële verkiezingsdag, zijn in de groepen 5 t/m 8
kinderen gekozen voor de leerlingenraad.
Het eerste overleg met Flin, Kim, Max, Dez, Joep, Mick, Lucas, Jurre en juf Inge verliep goed. De
ideeën van hun achterban werden gedeeld en er werd goed naar elkaar geluisterd en aangevuld.
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Een paar dingen kwamen vanuit verschillende groepen naar voren:
•
•
•

De rotzooi die in de struiken rond het schoolplein beland zoals de verpakkingen van
crackertjes en wat we daartegen gaan doen.
Een oplossing bedenken dat niet ieder kind de wc netjes achterlaat.
Vaker buiten les krijgen.

Verder waren er nog veel ideeën over buitenspeelmateriaal, kunstgras, ventilatiesysteem i.p.v.
ramen open, dikker wc-papier en grotere voetbaldoeltjes. Nog genoeg om dit schooljaar te
bespreken dus!

Nieuws vanuit de MR
Ook voor ons als leden van de MR is het een gekke tijd, vergaderen gaat niet zoals gewoonlijk. We
spreken elkaar nu via Teams en de meeste vergaderpunten maken plaats voor de situatie rondom
Corona.
In de laatste vergadering van 6 oktober 2020 zijn er diverse onderwerpen besproken zoals o.a.:
•
•
•
•

Corona en de gevolgen voor de Speelhoeve.
Het onderwijskundig jaarplan 2020/2021.
Het vakantierooster voor het schooljaar 2021/2022.
De drukte tijdens het wegbrengen en ophalen van de kinderen bij het lange fietspad.

Alle vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Een van de uitgangspunten van de
medezeggenschap op school is zelfs dat de MR openheid bevordert. Mocht u een vergadering
willen bijwonen bent u van harte welkom, de volgende vergadering zal zijn op 15 december om
20:00 uur. Aanmelden kan via onderstaand emailadres. De voorzitter zal u dan een Teams
uitnodiging sturen.
Meer informatie over de MR is te vinden onder het kopje medezeggenschapsraad op de website
van de Speelhoeve. Feedback is altijd welkom en kunt u persoonlijk aan de MR leden kwijt of
via MR.Speelhoeve@kansenkleur.nl.
Groet,
Roel, Peter, Laura, Marloes, Roy & Mieke

Interne contactpersonen
Voor wie ons nog niet kent, stellen we ons aan u voor.
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Wij zijn Dolinde Weijers (groep 5-6), Marloes Hoeksema-Hofmans (groep 7B) en Inge Klinkhamer
(6B).
Naast onze taken als groepsleerkracht zijn we ook de interne contactpersonen op de Speelhoeve.
In iedere groep is een van ons op bezoek gegaan om te vertellen wie we zijn en waarvoor de
kinderen bij ons terecht kunnen.
Deze informatie hebben we aan hen verteld:
Soms gaan dingen niet zoals je graag zou willen. Je hebt al een hele tijd ruzie met iemand op
school of thuis, je wordt vaak gepest of er gebeuren andere dingen waar je boos of verdrietig van
wordt. Of je moet een geheim bewaren, maar het is eigenlijk een heel vervelend geheim. En niet
zo maar een beetje, het zit je echt behoorlijk dwars. Dan wordt het tijd om een oplossing te
zoeken. Je praat het eerst uit met degene waar je een probleem mee hebt. Dat is meestal de
goede manier. Vaak lukt het ook door er met iemand anders over te praten, zoals je papa, je
mama, de oppas, je opa of oma, je vriend of vriendin, je juf of meester. Zij kunnen je helpen je
probleem op te lossen.
Als dat allemaal niet werkt, dan kun je bij een van ons terecht. We proberen je te helpen met het
vinden van een oplossing. Vul in je klas een kaart in, stop deze in de 'luisterbus' en we nemen
contact met jou op.
Het kan een keer voorkomen dat u zelf contact met ons op wil nemen.
Gaat het om de didactische, pedagogische of organisatorische aanpak van uw kind of de groep
waar uw kind in zit, dan is de groepsleerkracht altijd het eerste aanspreekpunt.
Elke ouder of elk kind kan een beroep op ons doen als er problemen zijn, waar u of uw kind niet
met de groepsleerkracht en/of directie over durft te praten of wilt praten.
Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw
toestemming of die van uw kind.
Zeker wanneer het gaat om machtsmisbruik is het van belang met de interne contactpersoon
hierover te praten. Dit kan ook als het kinderen uit uw omgeving betreft waar u zich zorgen om
maakt.
Wij spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten,
mishandeling, discriminatie, fysiek geweld, geweld of inbreuk op de privacy.
In het overleg met de interne contactpersoon wordt bekeken wat er moet worden gedaan of wie
er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.
De intern contactpersoon lost het probleem niet voor u op, maar zorgt ervoor dat u naar de juiste
persoon verwezen wordt die dit wel voor/met u kan doen.
Onze e-mailadressen zijn:
Dolinde Weijers (dolinde.weijers@kansenkleur.nl)
Marloes Hoeksema-Hofmans (marloes.hofmans@kansenkleur.nl)
Inge Klinkhamer (inge.klinkhamer@kansenkleur.nl)

Rectificatie
Per abuis hebben wij in een eerdere mail bericht dat Sint Pannekoek op zaterdag 28 november zou
worden gehouden, het is echter op zondag 29 november. Zie onderstaande flyer.
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