
Studiedag  
Passend Onderwijs 

  
Dit cursuajaar staat er nog 
één studiedag op de planning 
en wel op D.V. maandag 10 
december. Samen met het 
schoolteam van de Eben 
Haëzerschool uit Leerbroek 
gaan we ons die dag buigen 
over het thema Passend 
Onderwijs. We hopen deze 
dag heel praktisch aan het 
werk te gaan met diverse 
thema’s, zoals: hoe organi-
seer je hulp in de klas, hoe 
kan de differentiatie ver-
beterd worden, welke in-
structie past het beste bij een 
bepaalde ondersteun-
ingsvraag etc.  Wilt u in uw 
agenda noteren dat de 
kinderen vrij zijn op die dag?  

In de vorige nieuwsbrief heb-
ben we het gehad over de 
pleinwacht. Uit onderzoek 
bleek dat (te) veel kinderen 
zich niet veilig voelden op het 
plein. We hebben  toen 
besloten om met alle 
leerkrachten  pleinwacht te 
gaan lopen. We hebben ook 
besloten om de ochtendpauze 
in drie tijden op te delen. Na 
een paar weken hebben we 
geëvalueerd en is er het vol-

gende defintieve plaatje uitgek-
omen: Kort samengevat komt 
het erop neer dat de verdeling in 
drie groepen in de kleine pauze 
goed bevalt.  Echter  ten opzich-
te van het laatste kwartier/
halfuur van de middagpauze lo-
pen er wel veel mensen op het 
plein. Juist ook in dat laatste 
stuk van de grote pauze loopt 
het nog niet lekker. 
De pleincommissie heeft daarom 
een betere verdeling van plein-
wachten over alle pauzes ge-
maakt.  
Uiteraard blijven we volgen hoe 
de kinderen de veiligheid op het 
plein ervaren, op dit moment 
blijkt uit de gesprekken met hen 
dat de maatregelen geholpen 
hebben. 
  

Noodlokaal 
 

Ouderavond 
 
Vorig jaar hebben we u 
beloofd een tweede ou-

deravond te gaan hou-
den met als thema ‘The 
Leader in me.’ Die belof-

te gaan we inlossen op 
D.V. 7 februari 2019.  

Noteert u alvast de da-
tum in uw agenda? We 
hopen u allen te mogen  

ontmoeten! We beginnen 
om half acht, waarschljn-

lijk weer in Diakonia!   

Na de  kerstvakantie 
komt er nog een 
groep bij. Voor de 
jongste kleuters 
wordt er een in-
stroomgroep gestart. 
Deze groep zal een 
plekje krijgen in het 
lokaal waar nu groep 
FG zit. Deze kinderen 
gaan verhuizen naar 
een nog te plaatsen 
noodlokaal achter  
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de school. De ver-
gunning voor dit lo-
kaal is aangevraagd 
en het lokaal is be-
steld. Met de ge-
meente voeren we 
gesprekken over een 
definitieve oplossing 
van ons ruimtepro-
bleem. Daarover later 
wellicht meer.. 


