Nieuwsbrief september 2019
Van de directie
Terwijl ik dit stukje typ regent het buiten en
lijkt de herfst echt te zijn begonnen. Hoewel
het logisch zou zijn dat dit weertype mij
somber zou stellen, is het tegendeel waar.
Ook de afgelopen vier weken heb ik weer
genoeg stof tot mij gekregen om vol goede
moed verder te gaan op De Krijtmolen. In
deze nieuwsbrief neem ik u graag mee in een
aantal onderwerpen.
Op de eerste ‘koffie met directie’ kwamen
veel ouders af. Samen hebben wij gekeken
naar wat er goed gaat op De Krijtmolen en
wat er mogelijk beter kan. De input heeft mij
verder geholpen in het maken van plannen
voor de toekomst. Deze plannen zal ik
uiteindelijk presenteren aan het bestuur, het
team en daarna ook in een bijeenkomst met
de ouders. Wanneer dit zal zijn, zult u in een
van de volgende nieuwsbrieven lezen.

deze gevonden is, zullen de betreffende
ouders geïnformeerd worden.

Ik ga mijn regenpak tevoorschijn halen om
met een glimlach het herfstweer tegemoet te
treden.

Mijn naam is Onno en ik zal het komende half
jaar stage lopen in de klas van juf Merel. Ik
ben 22 jaar oud, kom uit Edam en zit in het
derde jaar van de Universitaire Pabo van
Amsterdam. Als derdejaars student wordt
verwacht dat ik tot en met december elke
dinsdag en woensdag op De Krijtmolen
aanwezig zal zijn. Onder begeleiding van juf
Merel probeer ik daarbij steeds meer en
steeds beter les te geven aan de kinderen in
deze groep 7. Dit betekent dat ik elke week
losse lessen zal voorbereiden, maar op den
duur ook dat ik zelfstandig een hele dag les
geef.

Jorrit Liesting
Personeel
Helaas is Chantal Sarphatie nog steeds
afwezig. Tot de herfstvakantie zal zij worden
vervangen door Chantal Priester en Michelle
Broersen.
Willemijn Tibbert zal op 31 oktober voor het
laatst zijn op De Krijtmolen. Inmiddels hebben
wij tot de kerstvakantie een vervanger
gevonden in de persoon van Thirsa Nanne. Zij
zal op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag groep 1/2B lesgeven. Voor de
woensdag zoek ik nog een oplossing. Zodra

Monique Hoevenberg is helaas ook ziek thuis.
Zij wordt op dit moment vervangen door
Gerda Tilborg. Gerda ondersteunt de
leerkrachten in de kleuterklassen.
Even voorstellen

Ik kijk uit naar een leerzaam half jaar op De
Krijtmolen en hoop dat ik u via deze
nieuwsbrief voldoende heb geïnformeerd
over wie ik ben en wat ik kom doen in deze
klas.

Vrijwillige ouderbijdrage
De ouders van de MR hebben de hoogte van
de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op
€50,- per leerling. In deze brief staat meer
informatie en hoe u de vrijwillige
ouderbijdrage kunt betalen.
(G)MR
Op donderdag 19 september is de MR voor
het eerst bijeen gekomen. Vanuit de MR is de
vraag gekomen of er een ouder
geïnteresseerd is om deel te nemen aan de
vergaderingen van de GMR. In de GMR zijn
alle scholen van Innoord vertegenwoordigd
door een leerkracht en een ouder. Er wordt
zes keer per jaar vergaderd met het bestuur
over bijvoorbeeld financiën, beleid en
overheidsmaatregelen. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met een van de
leden van de MR.
Schooltuinen
Om kinderen goed voor te bereiden op de
toekomst maken wij ons op de Krijtmolen
sterk voor een stevige basis; goede
leerprestaties op het gebied van taal en
rekenen.. In dat licht hebben leerkrachten,
directie en MR naar de tijdsinvestering van de
schooltuinen gekeken. De schooltuinen kost
bijna een hele dag per week, tijd die verloren
gaat voor andere vakken.
Daarom hebben wij de organisatie van de
schooltuinen het verzoek gedaan om hier op
ons groene schoolplein te komen
onderwijzen. Dit scheelt ons veel reistijd en
levert een nog mooier schoolplein op. Helaas
hebben wij hier geen passend antwoord op
gehad.
Toch heb ik, in overleg met het team,
besloten ons niet in te schrijven voor het
schooltuin-programma om bovengenoemde
redenen, Ik ben bezig om een passend
tuin-aanbod op school te organiseren.
Daarnaast kunnen wij voor groep 1 tot en met

8 praktische natuurlessen inkopen bij de
gemeente, hierover gaan wij afspraken maken
dat iedere groep dat minimaal een aantal keer
per jaar doet.
Hoewel ik mij bewust ben van het leuke
karakter van het schooltuin-programma, vind
ik de tijdsinverstering niet passen binnen de
huidige situatie van de school. Ik vertrouw er
echter op dat we dit schooljaar een goed
alternatief zullen vinden. Daarom ook gelijk
een oproep aan u, mocht u groene vingers
hebben en tijd hebben om samen met
leerlingen groenten, bloemen en kruiden te
laten groeien en onderhouden: meldt u zich
vooral!
Schoolfoto’s
Op maandag 7 en dinsdag 8 oktober 2019
komt de schoolfotograaf. Alle kinderen gaan
op de foto en er wordt een klassenfoto
gemaakt.
Op maandag worden alle klassenfoto’s
gemaakt en op dinsdag de portretfoto’s.
Natuurlijk worden er ook foto's genomen van
broers en zussen. Foto's van broers en zussen
die nog niet op school zitten worden op
dinsdag 8 oktober om 14.15 uur gemaakt.
Helaas is er geen VVE op maandag en dinsdag.
Zij gaan dus niet op de foto. Het is wel
mogelijk om deze kinderen op dinsdag 08
oktober na schooltijd samen met broer en/of
zus op de foto te gaan. Vergeet dan niet dit
formulier even in te vullen.
Als uw kind(eren) op de foto moet(en) met
een broertje of zusje dat nog niet op school
zit, verzoeken wij u voor 04 oktober dit
formulier in te vullen. Als u het formulier niet
op tijd invult betekent dat helaas dat er geen
gezinsfoto genomen kan worden. Afhankelijk
van de hoeveelheid aanmeldingen kan de
wachttijd wat langer zijn.

Koffie met de directie
Op woensdag 02 oktober zal er weer een
koffiemoment zijn in de personeelskamer. Het
thema van deze ochtend zal het lerarentekort
zijn. Ik zal zeker een en ander toelichten en
wat voorbeelden geven maar ook vraag ik u
om mee te denken naar mogelijke
oplossingen.
Woensdag 16 oktober staat ook een
koffiemoment gepland. Deze ochtend zal
worden ingevuld door Doras, een stichting die
kan helpen bij verschillende onderwerpen,
zoals administratie thuis, wonen en
huisvesting en nog veel meer. Zij komen
voorlichting geven. Wegens het lerarentekort
sta ik deze dag zelf voor de klas, vandaar de
keuze om ruimte te bieden aan deze
organisatie.

Samen met u kijk ik naar wat er aan de hand is
en wat er nodig is. Het kan zijn dat u al
geholpen bent met wat tips en advies. Mocht
het toch wat ingewikkelder liggen dan kan ik
samen met u een plan opstellen, en indien
nodig verwijzen wij naar specialistische hulp.
Het ouder- en kindteam is onafhankelijk van
de school en gaat zorgvuldig om met uw
informatie. Als ouders het goed vinden,
werken wij samen met de school. Belangrijk
voor ons is dat uw kind goed geholpen wordt!
Heeft u vragen, kunt u altijd mailen naar
z.tas@oktamsterdam.nl of bellen op
0653474499 om een afspraak in te plannen.
Voor meer informatie over het Ouder- en
kindteam, neem een kijkje op
www.oktamsterdam.nl

Nieuws van buiten
Ouder- en kindadviseur
Mijn naam is Zeynep Tas. Vanaf heden neem
ik de werkzaamheden van mijn collega Rukiye
Aysungur over als ouder- en kindadviseur op
de krijtmolen. Mijn werkdagen zijn dinsdag,
donderdag en vrijdag.
Op dinsdagochtend en donderdagochtend
(van 9:00 tot 13:00) ben ik bereikbaar voor
ouders en kinderen die tips, advies of hulp en
ondersteuning kunnen gebruiken. Ik ben op
afspraak op de Krijtmolen en telefonisch
bereikbaar. U kunt bij mij terecht met vragen
over opvoeden&opgroeien, maar ook
bijvoorbeeld voor informatie over het
tegengaan van pesten of voor jezelf leren
opkomen. In zulke gevallen is het ook mogelijk
voor ouders en/of kind om een training of
cursus te volgen. Daarnaast kan ik u ook tips
geven om uw kind beter te laten eten of
slapen, of om een leuke naschoolse activiteit
voor uw kind te vinden.

Nieuws uit de OBA
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