Informatiebrief : 5
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
U ontvangt vandaag Informatiebrief 5. Veel leesplezier toegewenst.
Ontruimingsoefening (evaluatie)
Op 20 november hielden wij op beide locaties een geplande
ontruimingsoefening die naar alle tevredenheid is verlopen. De
diverse tips zijn verwerkt in het actuele ontruimingsplan. In mei
2019 zal een ongeplande oefening plaatsvinden.
Portretfoto’s
Op locatie Noord en Centrum hangen al enige jaren portretfoto’s die we gaan vervangen.
Afgelopen week zijn op Noord al foto’s gemaakt; op Centrum zal dit na de kerstvakantie
plaatsvinden. Voor wij de foto’s zullen ophangen, vragen wij conform de AVG eerst
toestemming aan de betreffende ouders.
Waardenposters
Ook onze waardenposters op Noord en Centrum, die in de lokalen en openbare ruimtes
hangen, worden aangepast. We hebben onze waarden (vertrouwen, respect, eerlijkheid, en
verantwoordelijkheid) gevisualiseerd in mooie foto’s van leerlingen. Ook aan de ouders van
deze leerlingen wordt vooraf eerst toestemming gevraagd.
Nieuwe website
Onze nieuwe website is nu ook te bereiken via https://www.de-zevensprong.nl
Er zullen nog twee promotiefilmpjes worden gemaakt die op de site worden geplaatst. Op
Noord zal in februari gestart worden met een draaidag waarbij er een z.g. “lipdub” zal worden
gemaakt. Voor Centrum zal in maart worden gestart met filmen om het sportief Integraal
Kind Centrum te benadrukken.
Afvalvrije school
De directie heeft een oriënterend gesprek gehad met Dennis Happé van de afvalredders over
de mogelijkheden van een afvalvrije school. Op donderdag 21 februari is de kick-off van dit
project.
Kerstviering
Woensdag 19 december is voor locatie Noord de kerstviering gepland
met op 20 december de inloop van 8.30 -9.30 uur.
Voor locatie Centrum is op donderdag 20 december de kerstviering
gepland met op 21 december de inloop van 8.30 -9.30 uur.
Vrijdagmiddag 21 december om 12.00 uur begint voor alle leerlingen
de kerstvakantie die duurt t/m maandag 7 januari 2019. Dinsdag 8
januari begint de school.

Juf Arine 40 jaar in het onderwijs
Vrijdag 21 december is juffrouw Arine 40 jaar in het onderwijs. Zij wil dit graag op deze
ochtend met haar leerlingen vieren. We wensen haar een prettige ochtend toe.
Inschrijven nieuwe leerlingen
Vanaf januari gaan wij ons ook weer richten op het schooljaar 2019-2020. Wij vragen
dan ook ouders waarvan hun kind op (korte) termijn vier jaar wordt, hun kind op te
geven. Op deze wijze hebben wij een redelijk beeld over de instroom van kleuters.
Iep-eindtoets
Hoewel nog ver weg, heeft de school zich ook dit schooljaar aangemeld voor de IEP –
eindtoets voor de leerlingen van groep 8. De betreffende ouders ontvangen na de
kerstvakantie nadere informatie omtrent de inhoud van deze eindtoets.
Speelveld gemeente bij ‘De Wereld op Centrum’
Het veld dat de gemeente aan het ontwikkelen is krijgt steeds meer vorm.
Deze week zal het kunstgras er in gelegd worden. De verwachting is dat hij
eind volgende week klaar is.
Met de Kriekenhof hebben we inmiddels afspraken gemaakt wie welke dagen,
onder schooltijd, gebruik kan gaan maken van de pleinen.
Afscheid directeur
Na 4o jaar op diverse scholen en met diverse schoolbesturen gewerkt te hebben, heb ik
besloten om met ingang van 1 augustus 2019 gebruik te maken van het ABP Keuzepensioen.
Ik heb 40 fantastische jaren gekend in dit mooie vak, maar het is tijd om plaats te maken.
Het bestuur is inmiddels ook geïnformeerd over mijn besluit.
Hoe verloopt de procedure?
Het bestuur zal vragen een Benoemings Advies Commissie (BAC) op te richten waarin de
stichtingsdirecteur, afgevaardigden van het team en de medezeggenschapsraad zitting
hebben. Er zal een profiel worden opgesteld, waarna de sollicitatieprocedure zal starten.
Het tijdpad is nog niet bekend, maar het uitgangspunt is om de procedure tijdig af te ronden
waardoor er tijd is voor een gedegen overstap. Voor alle duidelijk, deze procedure verloopt
buiten mijn verantwoordelijkheid.
Uiteraard zal er een datum worden gepland om van de leerlingen en van u afscheid te nemen.
Nuttige data:
19-12
Kerstviering Noord
Open Podium Centrum
20-12
Inloop Noord 8.30 -9.30 uur
20-12
Kerstviering Centrum
21-12
Inloop Centrum 8.30 -9.30 uur
Jubileum Arine
Start kerstvakantie om 12.00 uur
07-01-2019 Studiedag leerkrachten. Leerlingen groep 1 t/m 8 geen les
08-01-2019 Start school

