5 oktober 2018
Wisselingen
Deze week vertelde juf Alinde Riezebos aan ons
dat alles stabiel blijft en dus goed gaat met haar
zwangerschap. Vandaag dertig weken, dat
hadden we zes weken geleden niet durven
hopen. We zijn blij en dankbaar dat het zo goed
met haar en haar kindje gaat. Voor groep 3 is het
even schakelen. Juf Ellen van Rijn heeft de eerste
maand zichzelf volledig gegeven voor groep 3,
maar we wisten dat het maar een maandje zou
zijn i.v.m. haar vertrek naar Thailand. Het ga je
goed, Ellen! We hebben er alles aan gedaan om
vanaf 1 oktober een nieuwe stabiele situatie
neer te zetten voor groep 3. Dat is door het
opzegtermijn van de nieuwe juf voor groep 3 niet
helemaal gelukt. Voor de weken tot aan de
herfstvakantie staat juf Marian Pors drie dagen
voor de groep. En op vrijdagmorgen juf Klazien
Cuperus. Op maandag staat juf Johanna van
Hunen voor de groep met uitzondering van de
komende maandag. Dan staat juf Annemieke van
Toor voor de groep.
Na de herfstvakantie zal op maandag en dinsdag
juf Rosemarijn van Kruistum voor groep 3 staan
en op woensdag t/m vrijdag juf Marian Pors. We
doen er alles aan om op tijd de wijzigingen met u
te communiceren. Heeft u nog vragen dan hoor
ik dat graag van u. In de komende nieuwsbrief
hopen deze nieuwe juffen zich voor te stellen.

Agenda
 Woensdag 10 oktober
- Gebedskring (08.30-09.30)
 Vrijdag 19 oktober
- Voorleesfinale (groep 5 t/m 8)
- Nieuwsbrief 5
 Week 43
- Herfstvakantie, alle kinderen vrij
 Vrijdag 2 november
- Luizencontrole

Psalm van de week
Week 41 Psalm 136:1 NB
Week 42 Psalm 150: 1 NB
Week 44 Lutherlied: 1

Klaar-over
Week 41 Gideon
Week 42 Joël
Week 44 Levi V.

Klassenouders
In het onderstaande schema staan de namen van
de klassenouders voor komend jaar. We hopen
op een goede samenwerking. We zijn blij met
een enthousiaste ouderraad die er elke keer
weer is om een feest te maken van de
activiteiten. Als leerkrachten zijn we daarnaast
ook erg blij met de klassenouders.
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Rita Korteland
Judith Wieringa
Annemarijn Siezen & Linda
Palstring
Rachel Hendriksen & José
Langstraat
Rianne van Silfhout
Laura Kennis
Deborah Kuperus
Alice Blankenstijn

Vanuit de GMR
Op dinsdag 25 september heeft de GMR met het
bestuur vergaderd op de Veldhuizerschool. We
hebben stil gestaan bij een aantal belangrijke
punten voor onze vereniging. Zo is het bestuur
samen met ons als GMR op zoek naar een
externe vertrouwenspersoon in het kader van de
klachtenregeling en de regeling melding
vermoeden
misstanden.
Verschillende
mensen met een onafhankelijke positie van de
school zijn benaderd. De vertrouwenspersoon
mag namelijk geen kinderen op een van de
scholen hebben, maar eventueel wel lid zijn van
de vereniging.
Daarnaast was er een agendapunt over Jennies
Kindcentrum (Koepelschool NMB). Duimelotje
heeft het voornemen om per 1 januari 2019 het
onderdeel op de Koepelschool NMB (De
Regenboog) van Jennies Kindcentrum over te
nemen. Ook zal er een overeenkomst getekend
worden voor een nauwe samenwerking tussen
Duimelotje en de vereniging. Hier zijn we erg blij
mee!
Wat ook een belangrijk punt dit jaar is, is de
nieuwe wet AVG. We zijn hier als GMR en bestuur
onze weg in aan het vinden en gaan ons
oriënteren of er voor de GMR een AVG training
beschikbaar is.

Naast deze punten hebben we ook stilgestaan
bij de jaarplanning voor het komende seizoen
en heeft het bestuur de GMR geïnformeerd
over de plannen voor een nieuwe structuur van
de vereniging en de plannen om te werken aan
een nieuw personeelsbeleid.
Het is erg waardevol om als GMR samen met
het bestuur te vergaderen. Input vanuit ouders
en leerkrachten wordt gewaardeerd.

Afsluitend
We zitten in de laatste weken voor de
herfstvakantie. Tijdens de komende weken
staat de kinderboekenmaand centraal.
We wensen u allen een goed weekend toe. U
kunt ons ook volgen op Facebook en
Instragram. De volgende nieuwsbrief staat
gepland op de laatste vrijdag voor de
herfstvakantie.
Een hartelijke groet,
Team Paasbergschool

