
Nieuwsbrief van vrijdag 23 september 2022

Beste ouders/verzorgers van De Grote Beer,

Groep 8 ging dinsdagochtend vol enthousiasme en door de meldingen van de NS sneller
dan verwacht, lopend richting het station van Duivendrecht. Na een overstap ging de groep
verder met de bus naar Lauwersoog. Van daaruit werd de veer naar Schiermonnikoog
genomen. Op woensdag gingen Suzan en ik op bezoek. We werden hartelijk ontvangen en
mochten meedoen met het wadlopen en het avondeten. Door het mooie weer leek het wel
vakantie!

De inschrijvingstermijn voor de startgesprekken is gestart en loopt door tot aanstaande
maandagochtend om 9 uur. Lukt het inschrijven niet, laat het de leerkracht dan zo snel
mogelijk weten. Tijdens de gesprekken hebben wij het erover hoe het thuis gaat en hoe op
school. Vanaf groep 5 wordt het gesprek met het kind erbij gevoerd. Wij vinden het
belangrijk om het gevoel van eigenaarschap bij het kind te vergroten en samen met elkaar te
bespreken wat er goed gaat en waar nog hulp bij nodig is. En hier dan concrete afspraken
over te maken. Tijdens de gesprekken met het kind erbij is het belangrijk dat het kind
deelneemt aan het gesprek en dat er niet alleen over haar/hem wordt gesproken.



Volgende week wordt er in de hele school gewerkt aan de schoolkrant. Iedere groep levert
materiaal in de vorm van teksten en/of tekeningen aan. De schoolkrant wordt iedere laatste
vrijdag (schooldag) van de maand gedeeld met de ouders. Volgende week komt er dus geen
aparte nieuwsbrief maar zal mijn nieuwsbrief zijn verwerkt in de schoolkrant.

We hebben in het team nog even de puntjes op de i gezet wat betreft de procedure bij
ziekmelding van een leerkracht. Dit stappenplan is voor de duidelijkheid aan deze
nieuwsbrief toegevoegd. Hij zal vandaag ook op de website worden gepubliceerd.

Fijn weekend!

Met vriendelijke groet,
Yvonne Grein
y.grein@obsdegrotebeer.nl
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