Parijschflits, 25 september 2019
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Beste ouders,
Parijschflits / Parro
Hoewel direct na de zomer nog niet alles op orde was (zoals o.a. de jaarkalender, het overblijven en
de schoolgids), zijn we toch blij dat we allemaal goed zijn gestart in de klassen. De bovenbouw kijkt
terug op een geweldig geslaagd kamp en in gesprekjes met de kinderen merk ik dat zij het naar
hun zin hebben in de klas.
Donderdagavond de 12e september hadden we onze informatievond. Ik heb velen van u ontmoet en
gesproken. Ik heb op deze avond speciaal de nieuwe ouders van de Daltonschool welkom geheten.
Ik sprak ook de wens uit dat zij de andere ouders van Parijsch op het plein mogen ontmoeten.
Voor u ligt de eerste Parijschflits van dit jaar. Ik heb begrepen dat er vorig jaar is afgesproken dat
er geen Parijschflitsen meer worden verstuurd, maar alle informatie via Parro bij u binnenkomst. En
dat gaan we ook doen. Daarom is dit dus niet alleen de eerste, maar ook de laatste Parijschflits.

Subsidie groene schoolplein
Op de informatieavond heb ik gevraagd of er een ouder bereid is om de kar te trekken rondom de
subsidie voor de aanpak van het groene schoolplein. De provincie Gelderland stelt een subsidie van
maximaal €17.500 beschikbaar. Hoewel de deadline voor het indienen van de subsidie niet bekend
is (dit heeft te maken met de uitputting van het subsidiebedrag), heeft een woordvoerder mij geadviseerd dit voor december te doen. Wat is er nodig?
- schets-ontwerptekening van het nieuwe plein
- contact met provincie Gelderland
- financiële kennis (in hoofdlijnen)
- overleg met enkele teamleden en tuincommissie. Op deze website staat de nodige informatie.
Wie wil ons helpen bij deze aanvraag? U kunt mij
(Johan) bellen of een mailtje sturen.
Middenbouw
We hebben gemerkt dat er in de middenbouw
vaak een opstopping is bij het naar binnengaan.
We hebben hierover met elkaar nagedacht, en
binnenkort verdwijnen de kasten in de hal, en
komen er kapstokken aan de muren. Dit levert in ieder geval meer ruimte op. Wanneer de kapstokken hangen, gaan we kijken of de doorstroming beter wordt.
Het oudercafé
Zoals u heeft kunnen lezen in de bijlage van de jaarkalender, willen we dit jaar starten met een
oudercafé. U bent uitgenodigd op vrijdag 11 oktober 08.30 aan te schuiven voor koffie of thee in
de teamkamer. Ik zal op dit moment iets vertellen over de ontwikkelingen op school, en ben ook
benieuwd naar uw ervaringen. In een ontspannen sfeer willen het oudercafé vormgeven.
Communicatie:
Het kan zijn dat u vragen heeft over bijvoorbeeld ons lesmateriaal, het onderhoud van de gebouwen, of wat dan ook. Voel u vrij om bij mij, of de leerkrachten langs te gaan.
Zwangerschapsverlof
Joline is nog maar ruim een week op school voordat haar zwangerschapsverlof ingaat. We zijn erg blij dat we iemand hebben gevonden die het verlof op zich gaat
nemen. Het is Bas Breuker. Bas heeft vele jaren ervaring op een Montessorischool
en we zijn erg blij dat we een ervaren collega erbij hebben! Aankomende woensdag
komt hij een dag meedraaien in de klas.
Sanne komt vanaf 7 oktober weer terug van haar zwangerschapsverlof. Ze zal op
de dinsdagen in de groep bij Linda komen, en op de maandag en vrijdag bij Leontine.
TSO:
Ik ben erg blij dat we het rooster voor de overblijf klaar hebben tot de zomervakantie. Met grote
dank aan Brechtje de Boer! Deze lijst is met grote zorgvuldigheid gemaakt. Enkele ouders hebben
ook meegekeken of de lijst klopt en iedereen eerlijk aan de beurt komt. U vindt de lijst als bijlage
bij deze brief. Ik heb de vellen, die beneden hingen, afgelopen week gefotografeerd, en twee dagen later weggehaald. Mogelijk dat er tussendoor iemand heeft ingeschreven. Die namen zijn dan
niet meegenomen.
Als een ouder op de ingedeelde dag niet kan, dan wordt van hem/haar verwacht dat er via de klassen app-groep (of op een andere manier) een vervanger gezocht wordt. Samen met de MR denken
we in de komende periode na over de invulling en organisatie van het overblijven. Wij houden u op
de hoogte als er hierin veranderingen komen.
Mocht u vragen hebben over het rooster of inhoudelijke vragen, dan kunt u altijd bij de leerkracht
of mij langskomen.
Johan Boelema

Rapport
De afgelopen jaren kreeg uw kind 3 rapporten per schooljaar. In een evaluatie met het team kwam
naar voren dat de huidige vorm van het eerste, fysieke rapport niet aansluit bij de wensen van de
leerkrachten.
Daarnaast hebben wij ook van ouders terug gehoord dat ook zij in dat rapport punten misten.
In de eerste fase van het schooljaar gaan wij graag met ouders in gesprek over het welbevinden van
het kind op school.
De werkgroep Rapporten heeft deze evaluatie besproken en een nieuwe opzet voor de rapporten
voorgelegd aan het team en de MR. Beide partijen zijn met dit voorstel akkoord gegaan.
De rapportage van uw kind ziet er vanaf dit schooljaar als volgt uit:
- In oktober worden er alleen gesprekken gevoerd met alle ouders waarin de leerkracht vooraf aangeeft over welke onderwerpen er zal worden gesproken. Bij het inschrijven via Parro kunt u desgewenst nog extra gespreksonderwerpen toevoegen als notitie. Deze gesprekken duren 15 minuten.
Gespreksonderwerpen gaan o.a. over de overdracht van de vorige leerkracht, werkhouding, motivatie, aandachtspunten van het vorige jaar en hoe het kind thuis is.
- In februari en juni krijgt uw kind een rapport mee met daarin de bevindingen van de leerkracht en
de uitslagen van de afgenomen (Cito) toetsen. Ook worden er weer gesprekken gevoerd om het rapport te bespreken en eventueel nieuwe (werk) afspraken te maken voor het kind. Deze gesprekken
duren 10 minuten.

