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AGENDA

Maandag

20 september

Studiedag

ALGEMEEN NIEUWS

Versoepelingen.
Dinsdag j.l. zijn er door het kabinet weer versoepelingen aangekondigd. De PO-raad en ons
bestuur komen na iedere versoepeling met een aangepast protocol die wij als school volgen.
Op dit moment zijn die protocollen nog niet met ons gedeeld. U wordt z.s.m. daarover
geïnformeerd.

Studiedag.
Komende maandag, 20 september, heeft het team een studiedag. De collega's van de
onderbouw bezoeken een congres met als doel inspiratie op te doen om het onderwijs aan
het jonge kind nog beter te maken. De rest van het team gaat op school aan de slag met het
lesgeven volgens het EDI-model en bewegend leren. De kinderen zijn maandag vrij.

Van en met elkaar leren.
Binnen Opspoor proberen we van en met elkaar te leren. Vanuit die gedachte worden er in
onze Stichting directeuren en intern begeleiders opgeleid tot auditor. Het doel hiervan is dat
wij binnen onze stichting elkaar gerichte feedback kunnen geven met als doel dat het
onderwijs continu in ontwikkeling is en blijft. Afgelopen maandag vond er bij ons op school
een zogenoemde audit plaats. Aan het eind van de dag werd ons een spiegel voorgehouden
over onder andere de kwaliteit van het onderwijs, het pedagogisch klimaat en de veiligheid.
Het heeft ons beeld bevestigd en aangegeven dat wij als team op de juiste weg zijn.
Het Auditteam ervaarde een prettige sfeer, rust en ruimte en een team met potentie.

NN

NIEUWSBRIEF

Nieuws van de OR.
De Ouderraad heeft u eerder deze week geïnformeerd. Dit jaar kunnen vele taken weer
worden opgepakt. De Ouderraad is nog op zoek naar een aantal ouders die willen helpen.
Bijvoorbeeld bij de schoolbibliotheek. Met hulp van een groep ouders kunnen kinderen
regelmatig boeken ruilen, wordt de collectie gemonitord en leveren ze een bijdrage aan het
leesplezier van kinderen. De commissie is nog op zoek naar ouders die willen helpen. U kunt
een mail sturen naar: sylvia@slagter.name
Zo nu en dan zijn er dingen die door een klusjesman gemaakt moeten worden. Grote klussen
besteden wij uit aan een aannemer, voor kleinere kussen zoeken wij mensen die af en toe
tijd hebben om de kleine klussen op te pakken. U kunt een mail sturen naar or.obspierement@opspoor.nl
Ook het controleren op luis willen we weer opstarten. Per klas zijn we op zoek naar 2 à 3
ouders die na iedere vakantie de groep wil controleren. Martine moeder van een kind uit de
Harp en Viool, staat klaar om instructie te geven en bij vragen hulp te bieden. U kunt zich
opgeven bij de groepsleerkracht.

Schoolmaatschappelijk werker.
Mijn naam is Lotte Hoffman en ik werk als schoolmaatschappelijk werker
op ’t Pierement.
U kunt bij mij terecht met vragen rondom opgroeien, opvoeding en de
samenwerking met school. Ook wanneer u zelf in een fase van uw leven
zit waarin bepaalde vragen spelen kunt u bij mij terecht. Samen kunnen
we op zoek gaan naar een passend antwoord of de plek waar u dit kunt
vinden.
Ik ben elke woensdagmiddag op ‘t Pierement aanwezig en ben per e-mail te bereiken op
l.hoffman@desmd.nl.
Hartelijke groet, Lotte Hoffman
VAKANTIES

2021-2022

Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede Vrijdag/Pasen:
Meivakantie:
Hemelvaart + vrijdag:
Pinksteren:

18-10-2021 t/m 22-10-2021
27-12-2021 t/m 07-01-2022
21-02-2022 t/m 25-02-2022
15-04-2022 t/m 18-04-2022
25-04-2022 t/m 06-05-2022
26-05-2022 t/m 27-05-2022
06-06-2022
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Zomervakantie:
STUDIEDAGEN

18-07-2022 t/m 28-08-2022
2021-2022

Maandag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Dinsdagmiddag
Donderdagmiddag
Vrijdag

20-09
15-10
10-01
14-02
29-03
14-04
17-06

Kinderen vanaf 12:00 uur vrij
Kinderen vanaf 12:00 uur vrij
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