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Warandemail

Belangrijke data:
23 november: start kernconcept tijd en ruimte
2 december: theatermiddag groep 7/8 B (Anke)
4 december: sinterklaasfeest
8 december: knutsel, versiermiddag van 12.45 uur-13.45 uur
17 december: kerstfeest
17 december: toetjes buffet en theatervoorstelling van de groepen. Informatie over deze dag volgt.
17.50-18.05: deur open, inloop
18.35-19.25: kersttheater
18 december zijn alle kinderen vrij

Verkiezingen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad;
Stichting SchOOL zoekt jou!
Na het aftreden van de oude gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) deze zomer is het college
van bestuur (CvB) in gesprek gegaan
met de medezeggenschapsraden (MR-en) van alle scholen om te komen tot een nieuwe GMR. Tijdens
drie bijeenkomsten met alle MR-en van de scholen en het CvB is besloten dat er verkiezingen voor
een nieuwe GMR komen.
Stichting SchOOL is daarom op zoek naar 6 ouders en 6 medewerkers voor de nieuwe
GMR die samen met de MR-en en het CvB gaan werken aan de versterking van de
medezeggenschap van Stichting SchOOL. Kandidaten kunnen zich aanmelden vóór 2
december 2015!
Medezeggenschap is meer dan het recht op inspraak; het is ook de mogelijkheid om invloed te
hebben op beleid en om initiatief te nemen. De gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR)
praat mee over het beleid van Stichting SchOOL en is een klankbord voor het college van bestuur van
de stichting wanneer er belangrijke schooloverstijgende beslissingen genomen moeten worden. Hierbij
heeft de GMR informatierecht, recht op overleg en afhankelijk van het onderwerp, adviesof instemmingsrecht. Vanuit het initiatiefrecht kan de GMR ook zelf onderwerpen aankaarten. Als lid
van de GMR kan jouw standpunt het verschil maken!
Als lid van de GMR:




Behartig je de belangen voor leerlingen en ouders van alle scholen en de medewerkers van de
hele organisatie van Stichting SchOOL;
Ga je in gesprek met het bestuur over zaken die voor alle scholen gelden; denk aan
onderwijsbeleid, financieel beleid of personeelsbeleid;
Kun je invloed uitoefenen en initiatief nemen.

Wat brengt het lidmaatschap van de GMR je als ouder?





Het biedt je de mogelijkheid om in de keuken van het schoolbestuur te kijken. Dat is niet
alleen interessant en leerzaam, maar ook noodzakelijk;
Het leert je meer over de bestuurlijke aspecten van onze scholengroep;
Het biedt je de mogelijkheid jezelf persoonlijk te ontwikkelen;
Het geeft je de gelegenheid het verschil te maken en de belangen van ouders maar ook van
de medewerkers te behartigen.

Lees meer op de site van Stichting SchOOL over wat een GMR doet, waarom dit zo
belangrijk is en wat dit voor jou kan betekenen. Wil je je verkiesbaar stellen? Vul dan het
aanmeldformulier via de site in. Als er meer kandidaten zijn dan beschikbare plekken in
de nieuwe GMR, zullen de ouders en personeelsleden in de MR-en zich uitspreken met een
schriftelijke stemming op de verkiezingsavond op 8 december 2015.
www.stichtingschool.nl/gmr

Personeel:
Juf Esther is bevallen van een zoon. Hij heet Jareth. We feliciteren Esther en haar gezin en wensen ze
een heel mooie toekomst.
Juf Irma is herstellende van een operatie. Zij is de komende periode weer af en toe op school en pakt
de draad weer langzaam op. De verwachting is dat ze begin december weer haar eigen groep kan
draaien.
Juf Mellany gaat vanaf deze week op vrijdag groep 5/6 draaien. Juf Selma heeft na de zomervakantie
extra gewerkt en werkt vanaf vandaag weer vier dagen per week.
In januari gaat de derde kleutergroep starten. Deze groep wordt ingericht voor onderwijs en opvang.
Daarmee krijgt ook de opvang meer capaciteit en hoeven we niet meer te werken met een wachtlijst.
We gaan de komende weken op zoek naar twee nieuwe collega’s. Eén leerkracht en een pedagogisch
medewerker. Zodra hier meer over bekend is zullen we u informeren.
Verkeer:
Het fietspad van en naar de wijk de Warande is verlegd en komt nu uit op de
parkeerplaats. Voor kinderen is dit niet echt een verbetering omdat ze met hun fiets
tusssen de geparkeerde auto’s terecht komen. We hebben de gemeente gevraagd of
ze de situatie dusdanig willen aanpassen dat de veiligheid vergroot wordt. Wilt u
meehelpen door uw auto niet op de stoep op het middenstuk te parkeren? Fietsende
kinderen kunnen dan vanaf het fietspad rechtdoor oversteken.

Nieuwbouw:
Ik heb op dit moment geen (nieuwe) informatie over de nieuwbouw. De
grondwerkzaamheden zijn afgerond en ik wacht op het bericht dat er met de

bouw gestart kan worden. De planning is nog steeds dat het gebouw begin 2016 opgeleverd wordt.
Inspectie:
Twee weken geleden heeft de inspectie van het onderwijs een informeel bezoek afgelegd aan ons
kindcentrum. Doel van dit bezoek was te bepalen hoe het toezicht van de Warande eruit moest zien.
De inspectie was tevreden over de kwaliteitsontwikkeling. Zij heeft bepaald dat het kindcentrum in
mei of juni een normaal periodiek kwaliteitsonderzoek krijgt.
We zijn verheugd dat de inspectie vertrouwen heeft in de ontwikkeling van ons kindcentrum.
Op de website van Stichting School staat een filmpje over de werkwijze van de inspectie. [klik op deze
link om rechtstreeks naar de site te gaan ] In het lijstje van bezochte scholen op de site van Stichting
School staat de Warande niet genoemd, omdat het inspectie bezoek informeel was.
kernconcept Tijd en Ruimte van 23 november tot 15 januari
Aanstaande maandag 23 november gaan we starten met het Kernconcept tijd en ruimte.
In dit Kernconcept staan de feesten Sinterklaas en Kerst centraal.
De opening en afsluiting vinden in de basisgroepen plaats en worden door de groepsmedewerkers
zelf ingevuld. Bijvoorbeeld met een woord-web (mind-map).
Tijdens dit KC komen de volgende onderwerpen aanbod :
-de aarde en de zon
-dag, nacht en tijd
-jaren, seizoenen en klimaat
Samen met uw kind, kunt u de bovenstaande onderwerpen bespreken en bedenken wat ze vanuit
hun belevingswereld mee kunnen nemen voor de KC kast. Wij denken bv. aan boeken, klokken
(uurwerken)kalenders, wereldbol. En natuurlijk zijn voorwerpen die met Sinterklaas- en/of kerstfeest
te maken hebben ook zeer welkom.
Thema avond opbrengsten:
Op de algemene ouderavond in september heb ik een thema avond over leeropbrengsten
aangekondigd. Op deze avond wil ik u laten zien welke toetsen we afnemen. Wat we doen met de
resultaten en hoe we die verwerken op groeps- en schoolniveau. Ik wil de avond organiseren na de
Cito toetsen van januari en wel op 17 februari. Zet u deze avond alvast in uw agenda?
Vanzelfsprekend ontvangt u t.z.t. nog een uitnodiging
Met vriendelijke groet,
Hans Faust

