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SING-A-LONG
DONDERDAGOCHTEND 19 JULI
9—10 UUR
Thema schooljaar 2017-2018
Inleiding

Wij willen u, de kinderen en de collega’s bedanken voor een mooi schooljaar. Een goed jaar (met baby’s voor juf
Joyce en juf Mandy), maar ook een jaar
met schrik (hartaanval meester Lex—het
gaat weer goed met hem).
Een jaar waarin we de nodige hoofdbrekens hebben gehad om zieke collega’s op te vangen. Gelukkig is dit steeds
gelukt, maar wij maken ons wel zorgen
om de jaren die komen. Er ontstaat een
steeds groter tekort aan leerkrachten.
Vorige week konden wij u informeren
over de groepsindeling voor komend
jaar. Hij was en is “dicht”. Bij alle groepen hebben we collega’s staan en dat is
helaas niet meer vanzelfsprekend. Wij
weten dat er scholen zijn in Almere
(van de verschillende besturen) die nu
nog naarstig op zoek zijn naar leerkrachten. Niet voor extra, maar voor
een groep! Invallers zijn er momenteel
helemaal niet.
De afgelopen weken hebben we in 3
kleutergroepen te maken gehad met
langdurig zieke collega’s. We hebben
hun afwezigheid met veel hulp van eigen teamleden weten op te vangen.
Ook hebben we 2 dagen een beroep
gedaan op ouders van de kleutergroepen (vooral 4-jarigen) met de vraag of
het mogelijk was om hun kind thuis te
houden. Dit gaf ons de mogelijkheid
om groepen samen te voegen. Dank
voor alle hulp van collega’s en ouders!
Bij alle oplossingen die we zoeken kijken we steeds naar de beste oplossing
voor de kinderen. We vragen u om hier
op te vertrouwen en het is fijn om te
merken dat we dit vertrouwen ook krijgen.
Vorige week ontving u de groepsindeling. Een moment waarop wij het vertrouwen vragen dat een indeling zoals
van de groepen 3 en de instroomgroepen zorgvuldig tot stand is gekomen.

Steeds beter worden
Leerkrachten hebben hier een belangrijke rol in. Zij kennen de kinderen en
maken keuzes die in het belang van
een kind en van een groep zijn voor
een langere periode.
Wij zijn trots op de mensen die hier
werken. Er wordt hier hard gewerkt en
we streven er iedere dag naar dat we
niet alleen hard werken, maar dat we
vooral de goede dingen doen. We leren iedere dag! Dit schooljaar was het
thema “Steeds beter worden”.
Terugkijkend kan ik zeggen dat dit op
veel gebieden gelukt is, maar dat er
nog genoeg overblijft waar het nog
steeds beter kan. Fouten maken is niet
erg als je er maar van geleerd hebt! Dit
gaat op voor ons allemaal.
Komend jaar is het thema “waarnemen en begrijpen”. De tijd nemen
om goed en zorgvuldig te zien . Dit
helpt je om de ander beter te begrijpen.
Na de zomervakantie weer drie nieuwe motto’s met Aran de Ontdekker.
Na drie motto’s die over jezelf gaan,
nu drie motto’s die over jou en de ander (omgeving) gaan. Motto 5 zal zijn:
Ik luister naar jou met oren, ogen en
hoe het voelt. Zo begrijp ik wat jij echt
bedoelt. Waarnemen en begrijpen!

Maandag en dinsdag waren er vier
fantastische musicals. Complimenten
voor de kinderen van groep 8, de leerkracht(en) en de hulp (o.a. van ouderraadsleden). Nu dit geweest is weet je
het zeker: het is bijna vakantie!
Nogmaals dank aan een ieder die het
afgelopen schooljaar een bijdrage
(groot of klein) heeft geleverd om het
verschil te maken voor onze kinderen.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe. Een vakantie waarin we onze
batterij weer optimaal kunnen opladen om op 3 september weer vol energie aan het nieuwe schooljaar te beginnen.
Hubert Vrind en Hans van Kooten.
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