17 december 2019 – nummer 3

Nieuwsbrief Kindcentrum de Rots en Potje Knor
Zoals u weet werken wij geruime tijd intensief samen met kinderopvang Potje Knor.
Vanaf dit schooljaar vindt u ook alle belangrijke data, berichten en wist u datjes van Potje Knor terug in de
nieuwsbrief.

Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en een
fantastisch

2020

Jarige Jetjes en Jobjes t/m 10 februari
December
18 Egor (gr 7)
21 Nigel (gr 8)
21 Elise (gr 4)
22 Dean (gr 5)
23 Kelsi (gr 8)

23 Ramzey (gr 4)
26 Karam (gr 4)
27 Ayoub (gr 1-2a)
30 Fleur (gr 7)
30 Senâ (gr 5)

1 Monir (gr 4)
3 Stefan (gr 8)
5 Can (gr 3)
8 Shye (gr 7)
8 Eline (gr 5)

21 Bente (gr 1-2b)
26 Joey (gr 5)
28 Hodaa (gr 8)
29 Veerle (gr 6)
29 Tessa (gr 3)

t/m 10 februari
1 Kiara (gr 4)
1 Troy (gr 8)
2 Migel (gr 7)
3 Nhui (gr 5)
3 Amber (gr 7)

4 Mente (gr 8)
8 Naomi (gr 5)
10 Sanne (gr 4)
10 Mika (gr 7)

Januari
1 Safaa (gr 6)
1 Yousef (gr 4)
1 Ahmad (gr 6)
1 Royenna (gr 7)
1 Manar (gr 5)

31 Kamal (gr 1-2b)
31 Chanella (gr 6)

Belangrijke data in december, januari en februari
December
Dinsdag 17
Donderdag 19
Maandag 23
Januari
Maandag 6

Nieuwsbrief de Rots
Kerstmarkt georganiseerd door De Rots, De Regenboog en Potje Knor,
18.00 – 19.30 uur
Kerstvakantie

Woensdag 22
Donderdag 23
Vrijdag 31

Einde kerstvakantie, start school en nieuwjaarsopening
Luco
OR-vergadering, 19.00 uur
Leerlingenraad
De Rots Got Talent, 14.00 uur
Kletsmoment, 14.45 – 15.15 uur
Nationaal voorleesontbijt
Zorgteam, 14.45 uur
Dag van de directeur

Februari
Maandag 3
Dinsdag 4

Studiedag
MR-vergadering, 20.00 uur

Woensdag 15
Vrijdag 17
Dinsdag 21

Welkom op school
We heten Gendly, Vince, Antonio en Julian van harte welkom bij ons op school! We wensen deze kinderen én
hun ouders een hele fijne start en tijd toe op ‘De Rots’. We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen!

Algemeen
Regels van de maand
Hier ziet u welke regels deze maanden centraal staan. Deze regels hangen zichtbaar in de school.
Voor de maanden december, januari en februari zijn dat:

Ik geef de pen door aan juf Desirée
De rubriek “Ik geef de pen door aan”… bestaat al een hele poos. Nu is het mijn beurt om een stukje te schrijven.
Na juffrouw Wilma sta ik van de collega’s het langst voor de klas. U zult natuurlijk denken: dat is logisch! Met die
grijze haren van mij hoor ik niet meer tot de jongsten. Toch moet ik u hierin teleurstellen, want ik hoor niet tot
de herintreders en ook niet helemaal tot de zij-instromers, maar ben gewoon naar de deeltijd Pabo in
Roermond gegaan. Na vier jaar studeren sta ik sinds 2002 voor de groep. Met een klein uitstapje naar groep 4
en 7, zijn het al die jaren de kleuters geweest waar ik mijn draai het best heb gevonden.
Een kleutergroep lijkt soms op een mierenhoop, maar net als bij een mierenhoop weet iedereen wat hij kan en
mag doen en is het fundament gebouwd op structuur. Ik vind het heerlijk om voor te lezen, samen te zingen en
de kinderen uit te dagen iets moois van hun werkstukken te maken.
Privé ben ik al jaren getrouwd met Henk en hebben we samen 2 zoons en 1 dochter, allen met partner. Sinds de
herfstvakantie ben ik oma geworden van een kleinzoon.
Om fit te blijven kun je mij vinden op een korfbalveld. Korfbal: de mooiste sport die bestaat, want je speelt het
met jongens en meisjes samen. Puur Nederlands. Voor mij komt er nog een extra dimensie bij om mijn steeds
jonger wordende tegenstander goed partij te geven en nog regelmatig een doelpunt te kunnen scoren.
Ik geef de pen door aan Karen Bogers van Potje Knor

Juf eefje schrijft een boek: Tiesje heeft het druk
Tiesje heeft het druk. Druk druk druk druk druk.
Dan komt de luiaard en helpt Tiesje om weer rustig te worden.
Via onderstaande link kunt u het boek bestellen.
https://sharipelkmans.typeform.com/to/MRwcFw

Bezoek van de inspecteur van het onderwijs
Op 5 november hebben we twee inspecteurs van het onderwijs op bezoek gehad. De inspectie controleert dan
of datgene wat ons bestuur heeft gezegd over de kwaliteit op de scholen van De Eenbes ook overeenkomt met
de praktijk. Negen scholen van de Eenbes zijn door de inspectie bezocht. Dus ook wij. De inspecteurs zijn in de
klassen geweest en hebben gesprekken gevoerd met de leerlingenraad, leerkrachten en directie en de intern
begeleider.
De leerlingenraad heeft aangegeven dat ze zich veilig voelen op onze school. De leerkrachten luisteren naar de
leerlingen en nemen hen serieus. Ze leggen ook goed uit. Pesten komt voor, maar wordt goed opgelost. De
leerlingen geven onze school een 9.
In het gesprek met het team kwam naar voren dat wij een enorm bevlogen team hebben. De kwaliteitscultuur
(belangrijkste onderdeel) bij ons op school wordt als ‘goed’ beoordeeld door de inspectie. Onze school is een
kweekvijver voor talenten.
Verder heeft de inspectie het volgende aangegeven:
- Ons pedagogisch klimaat is excellent: de hoogste beoordeling die gegeven kan worden.
- Zicht op ontwikkeling: Wij weten goed welke hulpvraag de kinderen hebben en weten wat we dan moeten
doen. Beoordeling: Goed.
- Kwaliteitszorg: Wij stellen prioriteiten en werken planmatig en gestructureerd: Beoordeling: goed.
- Aanbod: Wij kunnen nog meer aandacht besteden aan de instructie. Hier waren we al mee bezig.
Beoordeling: voldoende
Wij zijn heel trots op de resultaten die we behaald hebben!!

Babynieuws
Op 13 november is de dochter van juffrouw Marloes en haar man Koen geboren.
Ze heet Eva Lammers en het gaat goed met moeder en dochter.
Gefeliciteerd juffrouw Marloes, Koen en grote broer Bas.

Resultaten kwaliteitsonderzoek
De afgelopen periode hebben jullie een mail ontvangen met de vraag om deel te nemen aan het
kwaliteitsonderzoek. 54 ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Hartelijk dank daarvoor!!
We zijn ook nu heel blij met de beoordeling die we van de ouders en kinderen kregen: de ouders geven onze
school een 8 en de kinderen een 8,5. Over de andere resultaten van het kwaliteitsonderzoek zal ik na de
Medezeggenschapsraad vergadering van 4 februari een bericht in de nieuwsbrief plaatsen.

Gezocht: nieuw MR-lid
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad; ook onze school. De raad bestaat uit 3 ouders en 3
leerkrachten. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en het personeel. Via de
medezeggenschapsraad worden ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. In de MR wordt over
verschillende onderwerpen gesproken. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming
vragen aan de MR, voordat er een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een
belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.
De huidige voorzitter van de MR heeft aangegeven dat hij er aan het eind van het schooljaar mee wil stoppen.
Dat betekent dat er volgend schooljaar een plek vrijkomt in de MR. Wilt u ook een bijdrage leveren aan de
school waar uw kinderen iedere dag naar toe gaan? Dan kan u zich nu aanmelden. Mail voor eventuele vragen,
of om uw interesse aan te geven naar: mrderots@eenbes.nl

Speelinloop kinderopvang Potje Knor
De speelinloop bij Kinderopvang Potje Knor is een voorziening, in een doorgaande lijn, voor kinderen van
0 tot 2 jaar. Tijdens de speelinloop is één van de ouders de hele tijd aanwezig en de ouder is actief betrokken
bij de uitvoering van de activiteit. Kinderen kunnen, samen met andere kinderen, spelen in een rijke
speelleeromgeving. Ouders ontmoeten elkaar, kunnen ervaringen uitwisselen en kunnen ondersteuning krijgen
bij de opvoeding. Ouders worden ondersteund om samen met hun kind ontwikkelingsgerichte activiteiten
te doen, zowel bij het Kindcentrum als thuis. Een jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau sluit
één keer in de maand aan bij de speelinloop. Zij behandelt op verzoek een thema en/of bespreekt
opvoedingsvragen.

Wist u dat…….
-

Sinterklaas met paard en wagen op school is aangekomen?
Er in iedere klas een gezellige Kerstsfeer hangt?
We op donderdagavond 19 december van 18.00 – 19.30 uur een Kerstmarkt organiseren?
Wist u dat groep 3 al 29 van de 34 letters heeft geleerd?
Het peuteraanbod is gesloten tijdens de kerstvakantie?
De pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang een leuk programma voor de
kerstvakantie hebben bedacht, met het thema ‘Winter Knorreland’? (zie poster in de bijlagen)
Kinderopvang Potje Knor iedere vrijdagochtend van 8.45 – 10.15 uur een speelinloop heeft
(zie flyer in de bijlage), ook in de kerstvakantie!

