NIEUWSBRIEF NR.7 oktober 2017-november 2017

Belangrijke dagen:
2 oktober
Schoolfotograaf
5 oktober
School dicht i.v.m. Staken
14 – 22 oktober Herfstvakantie

Staking
Op 5 oktober is de school dicht. In heel Nederland
staken de juffen en meesters. Ook wij gaan staken!

LET OP: in de schoolgids staat een foutieve datum
voor de zomervakantie vermeldt. Correct is van 7 juli –
19 augustus!!! (dus niet tot 26 augustus)

’5 oktober is de school dicht’

Schoolfotograaf
Op 2 oktober komt de fotograaf van Flits en Fun. Na
een poosje krijgen de kinderen een brief mee met
gegevens. U kunt een broer/zus foto laten maken in de
winkel in de Walstraat in Vlissingen.

’2 oktober: Schoolfotograaf’
Nieuws uit de groepen

Kinderboekenweek
In de maand oktober werken wij rondom de
kinderboekenweek. Op kinderboekenweek.nl staan
veel ideeën en tips! Op 27 oktober sluiten wij de KBW
af. U bent van harte uitgenodigd op 27 oktober van
11.45-12.15 om een kijkje te komen nemen.
Chromebooks
Sinds dit schooljaar hebben wij een aantal
chromebooks op schoool. Iedere klas heeft een
moment de chromebooks in de klas. De kinderen
kunnen hierop extra oefenen met bijvoorbeeld rekenen
en lezen.
Te laat komen
Leerplicht Zeeland heeft een duidelijk protocol
waaraan scholen zich moeten houden. De verzuimkaart
staat op onze website. Als een leerling te laat is op
school, dan noteert de juf dit. Als er 9 x een melding
van te laat is genoteerd krijgt u van school een brief. Bij
12 x te laat wordt er een melding gedaan bij de
leerplicht. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek.

Groep juf Renata en juf Anne-Marie
Jarigen:
Jovanny wordt 9 oktober 9 jaar
Gavi wordt 15 november 9 jaar
We zijn nu een maand gestart in de middenbouw met
onze klas. De middenbouw is toch wel even iets anders
dan de onderbouw. Zo doen we nu aardrijkskunde,
natuur en geschiedenis. Maar ook begrijpend lezen. We
gymmen 2x per week, want schoolzwemmen is in de
middenbouw afgelopen en trouwens dat is niet meer
nodig want we hebben een groep vol kinderen met
zwemdiploma’s. De groep is heel goed gestart en er
wordt hard gewerkt! We hebben in onze tafel een
werkla. Hierin doen we het werk wat we niet af hebben
gekregen en we zorgen ervoor dat het aan het eind van
de dag wel af is. Zo leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces.
We werken op dit moment nog rond het thema
‘Heelal’. Maar vanaf 4 oktober gaan we werken rond
het thema van de kinderboekenweek ‘gruwelijk eng’.
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Groep juf Brigitta en juf Marion
Jarigen: Sayenne en Timo worden 1 oktober allebei 10
jaar. Ivo wordt 6 oktober 10 jaar. Gefeliciteerd !
Onze stagejuf Lisa is begonnen met het koken met
kleine groepjes die roulerend aan de beurt komen. Zij
hebben al wat lekkers gemaakt in de keuken.
14 september hebben we genoten in de bioscoop
tijdens Film by the sea. Ook hebben we toen een
bezoekje gebracht aan de nieuwe bibliotheek en aan de
speelgoedbank. Hier gaf de moeder van Elvire ons een
rondleiding en kregen we ook nog een knuffeldiertje.
In de klas leren we de afspraken en ontvangen als
beloning punten in class-dojo. Ook besteedden we
aandacht aan de anti-pestweek en zitten we tijdens
rekenen, spelling en lezen in de goede niveaugroepen.
We gaan nu veel werken rondom de kinderboekenweek
en zijn hiervoor al aan het knutselen.
Groep juf Dees en Sandra
Jarigen: Colin wordt 12 op 11 november. Nadia wordt
12 op 15 november.
We zijn alweer een paar weken samen in de klas, maar
het voelt alsof we elkaar al heel goed kennen. Dit komt
waarschijnlijk omdat het grootste deel van de kinderen
vorig jaar ook al bij ons in de klas zat. In onze klas zitten
heel veel schoolverlaters en daarom wordt er ook HEEL
hard gewerkt in de groep 😉. De kinderen werken op
school al heel veel, maar er zal ook regelmatig thuis
wat gedaan moeten worden. Ook daarom leren de
kinderen met een agenda werken. Dit schooljaar
bieden we de mogelijkheid om op dinsdag en
donderdag na schooltijd nog wat langer te blijven om
huiswerk in de klas te kunnen maken.

Wat hebben we al gedaan, wat doen we en wat gaan
we doen……
-Lopend door de storm naar de film “Storm- Letters
van vuur”
-Kunnen kiezen uit 2 lokalen
-Een 3D kaart maken bij meester Philip
-Werken met papier maché
-Een groene smoothie geproefd
-Heel goed en sportief kunnen gymen
-Van alles te weten komen over de Gouden Eeuw
-Werken met chromebooks
-Week tegen pesten
-Zelfstandig leren werken
-Ouders die komen helpen in de klas
-(bijna) Iedere week Engelse woordjes leren

Groep juf Miranda
Jarigen: Aimane wordt 11 op 19 oktober. Floris Jan
wordt 11 op 22 november.
verder geen info ontvangen
Groep juf Sandra en Juf Edith
Jarigen:
Djaden wordt 18 oktober, 11 jaar
Armin wordt 31 oktober, 11 jaar
Mo wordt 11 november, 12 jaar
Wij zijn de eerste schoolweken erg druk geweest met
het ‘vormen’ van een gezellige groep.
We hebben met elkaar besproken wat er nodig is om
een fijne groep te zijn en een goed jaar te hebben met
elkaar. De kinderen kunnen erg goed verwoorden wat
ze prettig vinden! De sfeer in de groep is erg goed en
iedereen kan het prima met elkaar vinden. Een heel fijn
en goed begin! Voor veel kinderen is het even wennen
dat er in de bovenbouw ‘huiswerk’ gemaakt moet
worden. Iedereen heeft een agenda en een
huiswerkmap gekregen. Deze moeten elke dag op
school zijn, maar mogen uiteraard ook elke dag mee
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naar huis. Ouders kunnen thuis dus ook in de agenda’s
zien wanneer en wat het huiswerk is.
De eerste TOPO toets Aardrijkskunde is fantastisch
gemaakt! De kop is eraf!! Wij kijken met de hele groep
uit naar de kinderboekenweek “ Gruwelijk Eng ”.
We gaan de klas, met elkaar, omtoveren tot een
(gezellige) griezelklas. We gaan aan de slag met
spannende boeken en leuke handvaardigheid
projecten. Het werken met de Chromebooks is ook een
groot succes! Elke dinsdagmiddag werken we op de
chromebooks met extra oefenstof voor o.a. rekenen,
spelling en begrijpend lezen!

Nieuws uit de MR
Vergadering Medezeggenschapsraad 12 juli 2017.
- Info vanuit de GMR (Gemeenschappelijke
MedezeggenschapsRaad)
- Informatie vanuit de OPR/ passend onderwijs/
samenwerkingsverband
- Informatie vanuit directie
*Karin van Opdorp is benoemd als a.i.directeur voor
Het Springtij.
*Er komen in de KOG steeds meer aanmeldingen.
*De gemeente Middelburg heeft geld gereserveerd
voor nieuwbouw van de school. Ook de besturen
moeten geld vrijmaken.
*Twee Vlissingse collega’s gaan werken op Het
Bolwerk. Nieuwe collega vanuit Respont benoemd in
Vlissingen.
*Juvent gaat ruimte huren op de locatie Vlissingen.
- De MR heeft ingestemd met de Schoolgids
- Verkenning andere schooltijden
- Afscheid van Mr-lid oudergeleding: Alex Maas.

Vergadering Medezeggenschapsraad 19 september
2017.
- Informatie vanuit de GMR.
* Op dit moment is er zowel vanuit het personeel als
vanuit de oudergeleding geen afvaardiging van Het
Springtij.
- Informatie vanuit directie
* Leerlingenaantal stabiliseert. We zitten nu op
ongeveer 172 leerlingen.
* De Kleuter Observatie Groep start een tweede groep
kort na de herfstvakantie. Verwachting is dat er in
januari nog een gewone groep gestart gaat worden.
Voor deze groep is dan geen lokaal meer beschikbaar
en deze groep zal in de aula in Middelburg gaan zitten.
- Verkenning andere schooltijden. Er wordt door
directie gekeken in hoeverre er volgend schooljaar
overgegaan moet/kan worden op andere schooltijden.
Dit agendapunt blijft voorlopig op de vergaderingen
staan.
- Organisatiestructuur Het Springtij na 1-1-2018. Karin
v. Opdorp is na 1 januari 2018 ad-interim directeur voor
de rest van dit schooljaar. Wat er daarna gaat gebeuren
binnen Respont is nog onduidelijk. De MR gaat advies
uitbrengen aan MT/Directie.
- Zwemprotocol. Op dit moment gaat er alleen vanuit
de Middelburgse locatie nog 1 klas zwemmen. Het
advies van de MR aan alle leerkrachten die meehelpen
bij het schoolzwemmen, is om het protocol goed door
te lezen zodat iedereen op de hoogte is van de
verantwoordelijkheden. Het zwemprotocol is door
directie getekend.
- Schoolgids. Momenteel verandert er niets aan de
schoolgids.
Voor dit schooljaar 2017-2018 is de MR en de GMR op
zoek naar enthousiaste, betrokken ouders die zich in
willen zetten voor Het Springtij. Dit is vooral op het
gebied van beleid van de school of beleid binnen
stichting Respont. Mocht U belangstelling hebben, dan
kunt U een mailtje sturen naar:
saskiaeggermont@hetspringtij.nl
Bij meerdere kandidaten zullen er verkiezingen volgen.
Uw reactie graag vóór 15 oktober 2017
Groet,
De MR van Het Springtij, Locatie Middelburg en
Vlissingen
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