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Info 11
schooljaar ’19 – ‘20

maandag 3 februari
donderdag 13 februari
vrijdag 14 februari

dinsdag 4 februari 2020

Start rapportgesprekken
Teamvergadering
Studiedag team, alle leerlingen vrij

Agenda:

Rapporten
De rapportgesprekken groep 1 t/m 7 vinden plaats vanaf maandag 3 februari.
Aanmelding heeft hiervoor plaatsgevonden via Parro.
Is dit niet gelukt neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind(eren)
Het rapport ontvangt u tijdens het rapportgesprek.

Studiedag team Schengehof
Vrijdag 14 februari heeft het team Schengehof een Studiedag.
We gaan samen nadenken over onze visie op onderwijs en hoe wij deze zichtbaar gaan
maken in ons onderwijs op Schengehof.
Alle leerlingen zijn op vrijdag 14 februari vrij.

Ouderdenktank
Dinsdagavond 21 januari jl. heeft de beleidsmedewerker huisvesting van Albero een mooie
presentatie gegeven over de stand van zaken rondom de te bouwen nieuwe school.
Het was een informatieve avond.
Naast de nieuwbouw spraken we over het tekort van leerkrachten voor vervanging
bij ziekte.
In januari moest een aantal scholen in Zeeland klassen naar huis sturen.
Wij hadden gelukkig vervangers op de dagen, dat er een leerkracht bij ons ziek was.
Het komt echter wel dichterbij en kan ook bij ons op school gebeuren, dat er op een dag bij
ziekte geen vervanger beschikbaar is.
Vaak is ‘s morgens vroeg pas bekend of er een vervanger beschikbaar is. Wij zullen
proberen u de avond van te voren al te informeren via Parro, zodat u vast kunt zoeken naar
een oplossing voor de opvang van uw kind(eren), mocht er geen vervanger beschikbaar
zijn. Op de ochtend zelf ontvangt u definitief het bericht.

Voorleeslunch
We hebben genoten van de voorleeslunch en willen daarom de OR bedanken voor deze
heerlijke lunch. Ook een woord van dank voor de voorlezers: oud collega juf Lucie, oud
collega juf Jolien, juf Monique van Kibeo en juf Carla.

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

Afscheid juf Carlien
Zoals u inmiddels allemaal weet zal vrijdag 21 februari mijn laatste werkdag zijn op
Schengehof.
Als u zin/tijd heeft bent u van harte welkom om donderdag 20 februari tussen 13.30 uur en
15.30 uur een kopje koffie/thee te komen drinken in het lokaal van groep 7/8 en zo terug te
kijken op mijn jaren op Schengehof
Groetjes, Carlien

Warme truiendag
Op vrijdag 7 februari besteedt groep 7/8 aandacht aan ‘Warme truiendag’.
Alle leerlingen van groep 7/8 wordt gevraagd op deze dag een warme trui aan de doen en
een warme muts op te zetten. De verwarming zal in deze groep op deze dag omlaag worden
gezet.
Van 9 tot 10 uur zal op deze dag de burgemeester van Goes, mevrouw Margo Mulder een
bezoek brengen aan groep 7/8.

Hoofdluis.
Met de ouders die het luizenpluizen bij ons op school verzorgen hebben we een stappenplan
gemaakt.
Belangrijke punten vanuit dit stappenplan:
1. De pluisouders controleren alle leerlingen in de eerste week na iedere vakantie.
2. De leerkracht neemt individueel contact op met ouders van leerlingen waarbij neten
en/of luizen zijn aangetroffen.
3. Als er neten of luizen zijn aangetroffen brengt de leerkracht alle ouders van de groep
op de hoogte.
4. Er zal geen hercontrole plaatsvinden. Alle ouders moeten zelf blijven
controleren en behandelen zolang dit nodig is.
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 22 en 23 zijn dat deze regels:
7. Werk netjes en neem de tijd, het is geen wedstrijd.
8. Wees zuinig op het materiaal, want het is van ons allemaal.

