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Beste ouders en verzorgers,
Inmiddels zijn (bijna) alle eerste kind-oudergesprekken afgerond. U heeft
samen met uw zoon of dochter de kans gehad om samen met de leerkracht te
spreken over het aankomende schooljaar. Hopelijk heeft u goede afspraken
kunnen maken over het werk, gedrag en het welbevinden van uw kind.
Anderhalve week geleden werden wij opgeschrikt toen juf Suzan tijdens haar
fietstocht naar de sporthal van haar fiets af viel. Na een bezoek aan de
huisarts en een paar dagen rust, is Suzan gelukkig weer terug op school.
De geplande oudergesprekken van groep 6/8 zullen zoveel mogelijk deze
week worden ingehaald.
Schoolplein
In de zomervakantie is Arletta, haar man en een aantal ouders en kinderen
heel druk bezig geweest met het opnieuw schilderen van de schoolpleinen.
Ook de rand van de zandbak is weer hersteld. De verfbeurt geeft de pleinen
weer een frisse, vrolijke aanblik. Iedereen die geholpen heeft enorm bedankt!

Voordeurbel
Voor de veiligheid van uw zoon of dochter draaien wij ‘s morgens en ‘s middags
bij aanvang van de lessen de voordeur op slot.
Hiermee voorkomen wij dat ‘vreemden’ ongevraagd en ongezien binnen kunnen
komen.
Wanneer u in de loop van de dag toch naar binnen moet, kunt u hiervoor de
voordeurbel gebruiken.

Soms duurt het even voordat wij open kunnen doen. In principe is dat de taak
van Geeske en Kenneth. De leerkrachten reageren niet op de bel. Zij richten zich
op hun groep en het lesgeven.
Studiedag woensdag 4 oktober
In de jaaragenda heeft u kunnen zien dat onze school op woensdag 4 oktober
een studiedag heeft. Deze dag gaan wij samen met alle andere collega’s van
onze stichting en het samenwerkingsverband naar Tiel. In het theater krijgen wij
inspiratiesessies m.b.t. ons vak en het onderwijs.

Stakingsactie donderdag 5 oktober
Gisteren heeft u een aparte informatiebrief ontvangen over de stakingsactie van
5 oktober aanstaande. Het bestuur van LOGOS, waartoe onze school behoort
heeft samen met de andere besturen besloten de deuren van alle Leerdamse
scholen op 5 oktober dicht te laten.
Invallers
Door de grote tekorten op de arbeidsmarkt is het moeilijk om goede
gekwalificeerde meesters en juffen te vinden. Een tekort wordt het eerst
gevoeld bij het zoeken naar invallers. Wij zijn aangesloten bij een grote
vervangingspool PIO. Zij leveren ons de invallers bij ziekte of bij andere
verlofdagen van het personeel. Helaas merken wij dat wij steeds vaker ‘nee’ te
horen krijgen. Dat betekent in die gevallen dat er geen leerkracht voor de groep
beschikbaar is.
Wanneer dat gebeurt, zoeken we naar goede initiatieven, bijv. leerkrachten
binnen de stichting vragen om extra te werken, werkdagen ruilen. In sommige
gevallen kan ik zelf de groep overnemen of worden de kinderen opgedeeld over
de andere groepen.
Helaas wordt het steeds lastiger om de kinderen over de groepen te verdelen
en heb ik als directeur andere werkzaamheden en verplichtingen.
Wanneer we alle opties hebben onderzocht en er geen oplossingen te vinden
zijn, zijn wij genoodzaakt om de kinderen een dag vrij te geven.

Website
Misschien heeft u gezien dat onze website weer ge-update is. Menno Sweerman,
vader van Nathan (6) en Micha (4) zal als ouder van onze school de website
beheren. Op de website staat een leuk filmpje van het schoolreisje naar Duinrell
en we zijn bezig met het plaatsen van foto’s. Het filmpje van Duinrell is gemaakt
door Jason Lesiputty, vader van Jayla (5) en Cyara (3). We willen Jason
bedanken voor het maken en bewerken van het filmpje.
Jason, we hopen in de toekomst nog vaker van jouw talenten gebruik te mogen
maken. We zijn overigens ook heel erg blij dat Menno tijd en energie wil steken
in dit belangrijke visitekaartje van de school. Dit zijn weer mooie voorbeelden
van ouderbetrokkenheid!

Verkeersveiligheid
Regelmatig heb ik u geïnformeerd over de verkeersveiligheid rondom de school.
De veiligheid van de kinderen hangt af van het gedrag van (groot)ouders en
verzorgers. Het is jammer te moeten bemerken dat het ons als
schoolgemeenschap (ouders/verzorgers, kinderen en leerkrachten) niet lukt om
het verkeer rondom de school veilig te maken. Volwassenen en kinderen fietsen
over de stoep (waar kinderen lopen), er wordt geparkeerd op het zebrapad of op
de stoep en er wordt niet gekeken naar de overige verkeersdeelnemers.
Wij zouden het heel fijn vinden, wanneer u met elkaar zorg draagt voor de
veiligheid van alle kinderen. Denk zelf goed na, spreek elkaar aan en help mee.
Wij denken er over na om oversteekhulp te gaan inschakelen. Ouders en
verzorgers die op de momenten dat de school begint en eindigt de kinderen
helpen met veilig oversteken. Het zou eigenlijk niet nodig hoeven zijn.

Tot slot
In deze nieuwsbrief heb ik u geïnformeerd over een aantal actuele zaken. Heeft
u nog vragen en/of opmerkingen, loop dan even bij mij binnen of mail
directie.klimop@stichting-logos.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens het team
Kenneth Grasmeijer

