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EEN GOEDE START  

We hebben met elkaar weer een goede start gemaakt. De 

kinderen raken steeds meer gewend aan de nieuwe groep en 

de leerkracht(en). In onze schoolvisie staat veiligheid 

bovenaan! Veiligheid vormt samen met vertrouwen en 

verbinding het fundament om te kunnen leren. Dit is ook de 

reden dat we op school veel aandacht hebben voor het 

welbevinden van de leerlingen. In de Gouden Weken en 

tijdens de Rots en Waterlessen is hier expliciete aandacht 

voor. Ook proberen we elke dag alle leerlingen echt te ZIEN. 

De leerkracht heeft de afgelopen periode met de kinderen 

een kindgesprek gevoerd. De locatieleider heeft in de 

groepen 5 t/m 8 gesproken over de visie van de school. 

Waarom doen we dingen die we doen? Elke leerling gaf 

zichzelf vervolgens een cijfer voor geluk en veiligheid. Ook 

zijn de AOG-ers (Aanspreekpunt Ongewenst Gedrag), juf 

Sabine en juf Anne-Marie, langs de groepen geweest om te 

vertellen over hun rol. Kinderen weten dat er in de school 

een brievenbus hangt waar ze een briefje in kunnen doen als 

ze het lastig vinden om iets te bespreken. Dit en nog meer 

staat ook beschreven in ons Sociaal Veiligheidsplan, te 

vinden op onze website www.kerkewei.nl.  

We wensen alle kinderen een fijn, veilig en gelukkig 

schooljaar toe waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen! 

Een speciaal welkom voor Jet (groep 8), Pim, Sepp, Mick, 

Jaap, Boet, Fem en Ise (groep 1). Veel plezier op De 

Kerkewei!  

Belangrijke data    
U kunt veel belangrijke data en activiteiten vinden op onze 

kalender, Social Schools en onze website. Om een 
overload aan informatie te voorkomen zal ik me in de 
nieuwsbrief beperken tot de belangrijkste data en de data 

passend bij de informatie.   

6-13 oktober Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen, 

meer informatie via Social Schools  

11 oktober Ouderavond over Rots en Water, 

opgeven bij l.schuit@konot.nl  

12 oktober  Schoolfotograaf; groepsfoto’s en 

broer/zusfoto’s (schoolgaande kinderen) 

14 oktober WEB studiedag 

Leerlingen zijn vrij  

15-23 oktober Herfstvakantie  

14-17 november KOL-gesprekken (facultatief)  

25 november  Promoshow MAD SCIENCE (Wetenschap 

en Techniek) 

30 november Studiedag 

Leerlingen zijn vrij  

http://www.kerkewei.nl/
mailto:l.schuit@konot.nl
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JAARPLANNEN  

Met onze visie als kompas hebben we vier jaar geleden 

strategische doelen opgesteld. Dit jaar stellen we de 

volgende drie doelen centraal. De doelen zijn in jaarplannen 

verwerkt en hebben onze aandacht tijdens de studiedagen. 

1. Een leerlijn Engels voor de groepen 1 t/m 8. 

2. Digitale geletterdheid. We hebben aandacht voor alles 

rondom dit thema. We gaan de lessen van Digit-PO 

integreren in de basisvakken. 

3. Onderbouw; leren vanuit spel, nieuw 

leerlingvolgsysteem. 

 

COMMUNICATIE MET LEERKRACHTEN 
We willen u vriendelijk verzoeken om berichten/vragen naar 
leerkrachten persoonlijk te stellen, te mailen  

(e-mailadressen vindt u in de kalender) of telefonisch door te 
geven (0541-625234).  
Social Schools gebruiken we voor het delen van 

groepsinformatie.  
 

 
 

INVALPROBLEMATIEK 
 

Zoals u wellicht al meerdere jaren in de media hoort en leest 
is er een groot lerarentekort in het land. We spraken vorige 
week een directeur uit Den Haag. Hij vertelde ons dat hij 

maar voor de helft van zijn groepen bevoegde (lees; 
gediplomeerd PABO) mensen had. Gelukkig speelt dat nog 

niet bij ons. Wel is het zo dat er bij ons weinig invallers zijn. 
We hebben hierin een samenwerking met het 
mobiliteitscentrum. Zij coördineren dit. We horen steeds 

vaker op het laatste moment of er iemand beschikbaar is. 
Vaak maken we al een plan B. Dit betekent dat we schuiven 

met mensen of dat parttimers extra werken. Dit is helaas 
niet altijd mogelijk. Dit kan betekenen dat de groep dan 
verdeeld wordt over andere jaargroepen. Als dit ook niet te 

realiseren is, zal een groep thuis moeten blijven. Dit zal altijd 
minimaal een dag van tevoren gedeeld worden. Het thuis 

blijven is natuurlijk niet wat we willen, maar wel goed om 
alvast met u te delen. Hopelijk is het ook dit schooljaar niet 

nodig!  
 
 

INFORMATIE VAN DE OUDERRAAD  
 
De ouderraad van de Kerkewei houdt zich onder andere bezig 

met het verlenen van ondersteuning bij activiteiten, die 
binnen en buiten de school georganiseerd worden. 
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Het beheren en innen van de vrijwillige ouderbijdrage is ook 
een taak van de ouderraad. De ouderbijdrage wordt jaarlijks 
in april geïncasseerd. Deze bijdrage is belangrijk, omdat 

zonder de financiële ondersteuning van ouders/ verzorgers 
bepaalde activiteiten zoals onder andere het Sinterklaasfeest, 

Kerst en het schoolreisje niet georganiseerd kunnen worden. 
  
Afgelopen schooljaar konden gelukkig de meeste activiteiten 

(ondanks Corona) gewoon doorgaan. 
Het bedrag dat binnengekomen is aan ouderbijdrage is dit 

jaar uitgegeven aan: huur springkussen tijdens de Gouden 
week, Sinterklaasfeest, koningsspelen, schoolreisjes en 
carnaval. 

Over het schooljaar 2021/2022 is een kascontrole 
uitgevoerd. Deze en het financiële verslag m.b.t. de uitgaven 

van de ouderraad zijn goedgekeurd. 
Mocht u dit verslag willen inzien, dan kunt u dit opvragen bij 
de penningmeester van de ouderraad, Elise Meijer. 

Zie ook de jaarkalender of de site van de Kerkewei voor meer 
informatie van en over de ouderraad/ vrijwillige 

ouderbijdrage. 
 Dit jaar hebben we afscheid genomen van Marloes 
Hermelink. Marloes bedankt voor je inzet! 

Lijkt het u ook leuk om lid te worden van de ouderraad, 
meldt u dan aan bij Wendy Veldhuis, secretaris OR. 

 
Vriendelijke groet, de ouderraad  

 

SCHOOLPLEIN 
 

We zijn plannen aan het maken om het grasveld rechts naast 
de school speelrijker te maken. Kitty Scholten heeft in 
samenwerking met het leerlingentuinteam, de leerlingenraad 

en de OR een mooi plan gemaakt. Op dit moment bespreken 
we het plan met allerlei instanties. Het is niet financieel 

haalbaar om alles in één keer te realiseren, maar het doel is 
om jaarlijks een onderdeel te maken/plaatsen. 
 

Onderhoud is erg belangrijk! Hoe mooi zou het zijn dat wij 
net als bij de kerk en het voetbalveld ook een groepje 

mensen (ouderen?) hebben die maandelijks in onze 
schooltuin aan de slag gaan. Onze leerlingen verzorgen dan 
de koffie met iets lekkers! Heeft u interesse, of kent u 

iemand die interesse heeft, dan horen we het graag!  
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WIST U DAT  
 

- Er in de herfstvakantie weer een zwemvierdaagse 

wordt georganiseerd in de Dorper Esch? Zie de bijlage. 
  

- Binnenkort weer het fietsOK! project is? We vinden het 
zeer belangrijk dat kinderen zichtbaar zijn in het 
verkeer. Een goede veilige fiets is een voorwaarde. In 

de komende weken zullen de aanwezige fietsen van de 
leerlingen uit de groepen 1 t/m 6 gecontroleerd 

worden. Uw kind krijgt dan een controlekaartje mee 
naar huis, zodat u kunt zien of de fiets OK is.  

 

 

 
 
 

 
 


