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Info 10
schooljaar ’19 – ‘20

Agenda:

dinsdag 21 januari
dinsdag 21 januari
woensdag 22 januari
vrijdag 24 januari
donderdag 30 januari
en
vrijdag 31 januari

vrijdag 17 januari 2020

Ouderdenktank aanvang 20.00 uurr
Teamvergadering
Voorleeslunch
Workshops
Staking basisonderwijs.
obs Schengehof is deze dagen gesloten
en alle leerlingen zijn vrij.

Staking 30 en 31 januari
In de media heeft u de afgelopen weken veel informatie gekregen over de staking in het
basisonderwijs.
De nood in het onderwijs is toegenomen. Denk hierbij aan klassengrootte, voldoende
personeel, invalkrachten bij ziekte etc. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk.
De school zal tijdens de stakingsdagen 30 en 31 januari gesloten zijn.

Rapporten
De rapportgesprekken zullen plaatsvinden vanaf 3 februari. U ontvangt van de leerkracht
van uw kind(eren) een uitnodiging hiervoor via Parro.
Het rapport ontvangt u tijdens het rapportgesprek.

Studiedag team Schengehof
De geplande studiedag voor het hele team op 31 januari komt door de staking te vervallen
en wordt verplaatst naar vrijdag 14 februari.
Alle leerlingen zijn daarom op vrijdag 14 februari vrij.

Ouderdenktank
Dinsdagavond 21 januari staat de ouderdenktank avond gepland vanaf 20.00 uur.
We starten deze avond met informatie over de stand van zaken rondom de nieuwbouw
door de beleidsmedewerker huisvesting van Albero. Er zal ook gelegenheid zijn tot het
stellen van vragen.
Ouders/verzorgers van leerlingen van Schengehof, die niet aan de ouderdenktank groep
deelnemen, maar wel belangstelling hebben voor dit onderwerp zijn van harte welkom.

Voorleeslunch
In overleg met team en de ouders van de ouderraad (OR) hebben we besloten een
voorleeslunch te organiseren op woensdag 22 januari in plaats van het voorleesontbijt
zoals vermeld op de kalender.
Wilt u uw kind(eren) op deze dag wel drinken en iets voor de ochtendpauze meegeven.
De lunch (eten en drinken) wordt volledig verzorgd door de ouderraad.
In iedere groep zal tijdens deze lunch worden voorgelezen.
Heeft uw kind een voedselallergie, die nog niet bij de leerkracht van uw kind bekend is wilt
u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven.

Nieuw teamlid
Op maandag 3 februari start onderwijsassistent juf Charonna.
Zij komt bij ons werken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in groep 1-2.
Wij wensen haar veel werkplezier bij ons op school.

●

Yasmijn wordt 4 jaar en gaat starten bij ons op school in
groep 1-2 bij juf Ramona.

We wensen Yasmijn een hele fijne en leerzame tijd toe bij
ons op school!’

KiVa
Wij zijn een KiVa school.
KiVa is van oorsprong een Fins programma. KiVa is het Finse
woord voor leuk of fijn.
KiVa behaalde uitstekende resultaten in Finland: pesten werd effectief tegengegaan en het
welzijn, de motivatie en de schoolprestaties van leerlingen namen sterk toe!
Gezien deze resultaten besloot het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
om KiVa in Nederland op grote schaal te evalueren. In het onderzoek is de effectiviteit van
KiVa aangetoond. Meer informatie vindt u op de website www.kivaschool.nl
Op onze school worden al enkele jaren lessen vanuit de KiVa lesmethode gegeven.
Daarnaast hebben we een KiVa team bestaande uit de volgende leerkrachten:
juf Ramona, juf Lilian en meester Hans.
Het KiVa-team is het aanspreekpunt voor collega’s en voor alles wat met KiVa te maken
heeft.

Hoofdluis
Door de ouders, die luizenpluizen is hoofdluis geconstateerd bij leerlingen in diverse
groepen.
Er is contact geweest met ouders/verzorgers van betrokken leerlingen.
Wilt u regelmatig uw kind(eren) blijven controleren.
Voor vragen over hoofdluis, behandeling hiervan en maatregelen verwijzen wij u naar de
volgende website: https://www.rivm.nl/hoofdluis

Bibliotheek steunpunt
Geopend op maandag tussen 14.00 en 16.00 uur

Aanvang lessen
Namens het team vragen wij of u uw kind(eren) vanaf 8.15 uur in de
school wilt brengen.
We willen graag in alle groepen om 8.30 uur beginnen met de les.
Voor medewerking alvast onze dank.

Regel van de week
Ook dit schooljaar wordt wekelijks de regel van de week besproken in de groepen. Tijdens
de schoolweken 20 en 21 zijn dat deze regels:
5. Word jij of een ander gepest, tegen de juf of meester zeggen mag dan best.
6. Iedereen ruimt zijn eigen rommel op, dan is de school netjes en tiptop

