
  

  
Nieuwsbrief   nummer   3   

  
Belangrijke   data   de   komende   weken   
  

  
Leerkrachten   afwezig     
Op   dit   moment   hebben   we   een   behoorlijk   aantal   collega’s   die   afwezig   zijn.   Drie   collega’s   zijn   
langdurig   afwezig,   een   aantal   collega’s   moeten   thuis   blijven   vanwege   COVID-19   en   er   zijn   
regelmatig   collega’s   die   thuis   moeten   blijven   in   afwachting   van   een   testuitslag.   Het   vraagt   op   
dit   moment   veel   van   onze   organisatie   om   steeds   de   vervanging   voor   de   verschillende   
groepen   te   regelen.   Het   kan   dus   zijn   dat   uw   kind   regelmatig   verschillende   leerkrachten   in   de   
klas   heeft.   In   het   uiterste   geval   kan   het   zijn   dat   we   een   groep   een   dag   vrij   geven   omdat   het   
binnen   de   organisatie   niet   lukt   om   een   vervanger   te   vinden.   

  
Nieuw   MR   lid   gezocht!     
Vanwege  het  vertrek  van  een  ouderlid  uit  de  medezeggenschapsraad  zijn  we  op  zoek  naar                
een  nieuwe  enthousiaste  ouder  /  verzorger.  Alle  ouders  en  verzorgers  kunnen  zich              
kandidaat  stellen  als  ze  een  kind  op  school  hebben  vanaf  het  schooljaar  2021-2022.  Vindt  u                 
het  leuk  om  mee  te  denken  en  mee  te  praten  over  beleidszaken  op  school  meld  u  dan  aan                    
middels   een   korte   motivatiebrief   op   het   volgende   e   mailadres:    mr@bsdepelikaan.com .   

Mocht   u   nog   informatie   willen   of   vragen   hebben   dan   kunt   u   zich   ook   wenden   tot   Marijke   
Simmons   of   Patricia   Gerritzen-Veen.   

Met   vriendelijke   groeten,     

De   medezeggenschapsraad.   

  
Verzuim   
We   merken   dat   er   gedurende   het   schooljaar   vaak   kinderen   te   laat   op   school   verschijnen.     
Wij  willen  u  erop  wijzen  dat  u  uw  kind  tussen  07.10  en  07.30  dient  te  brengen.  Om  07.30  uur                     
start  de  leerkracht  namelijk  met  de  lessen.  Wanneer  u  uw  kind  te  laat  brengt,  is  dit  heel                   
storend  voor  de  groep.  Ook  mist  uw  kind  onderwijs  op  het  moment  dat  hij/zij  te  laat  op                   
school   komt.   
  

Is  uw  kind  ziek  en  besluit  u  om  hem/haar  thuis  te  houden  dan  worden  wij  hiervan  graag  vóór                    
8.00  uur  telefonisch  of  via  e-mail  op  de  hoogte  gesteld.  Het  telefoonnummer  is  717  4301,  het                  
e-mailadres    info@bsdepelikaan.com .   
  

Bij   veelvuldig   verzuim   zijn   wij   genoodzaakt   dit   te   melden   bij   de   leerplichtambtenaar.   
  

  
   

Vrijdag   26   november   Studiedag   (alle   kinderen   vrij)   
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Reminder   broertjes   zusjes   
Begin  deze  week  is  er  een  mail  gestuurd  om  te  inventariseren  welke  broertjes/zusjes  van                
leerlingen  die  nu  al  naar  bs  De  Pelikaan  gaan,  in  schooljaar  2022-2023  voor  het  eerst  naar                  
school  moeten  gaan.  Wij  willen  u  er  nogmaals  op  wijzen  om  de  gevraagde  info  vóór                 
woensdag   10   november   aanstaande   via   e-mail   door   te   geven.   
  

Kinderboekenweek   
Komende  week  zal  de  Kinderboekenweek  van  start  gaan  op  Bonaire,  ook  wij  zullen  hieraan                
deelnemen.   Het   thema   van   dit   jaar   is:   “Worden   wat   je   wil”.   

Met  dit  thema  wil  de  organisatie  benadrukken  dat  boeken  kinderen  alle  ruimte  geven  om  te                 
fantaseren  over  wat  zij  het  allerliefste  willen  worden,  ongeacht  welke  beperkingen  daar              
misschien  aan  zitten  in  het  echte  leven.  In  deze  week  zal  in  elke  klas  een  boekenkastje                  
gemaakt  worden.  Hier  mogen  de  kinderen  een  boek  (of  boeken)  van  thuis  in  zetten  die  ze                  
zelf  al  gelezen  hebben.  In  ruil  hiervoor  mogen  ze  een  ander  boek  uit  dit  kastje  pakken  en                   
meenemen   naar   huis.     
  

Ook   zouden   wij   het   leuk   vinden   als   u   in   de   klas   iets   komt   vertellen   over   uw   beroep   of   
misschien   gezellig   komt   voorlezen   uit   een   zelfgekozen   boek,   tijdens   het   eetmoment.   U   kunt   
zich   opgeven   bij   de   leerkracht   van   uw   kind.     
  

Veel   leesplezier!   
  

Voortgangsgesprekken   
Op  dinsdag  23  november  en  donderdag  25  november  zijn  de  voortgangsgesprekken.             
Tijdens  dit  gesprek  wordt  besproken  hoe  het  tot  nu  toe  met  uw  kind  gaat  in  de  klas.  Uw  kind                     
krijgt  geen  rapport  mee.  Tijdens  het  gesprek  kunt  u  de  cijfers  van  uw  kind  natuurlijk  wel                  
inzien,  maar  de  nadruk  van  het  voortgangsgesprek  zal  liggen  op  de  groei  /  ontwikkeling  en                 
algemene  houding  van  uw  kind  in  de  klas.  De  voortgangsgesprekken  zijn  facultatief.  U  kunt                
zich  intekenen  bij  de  groepsleerkracht  aan  de  deur  of  via  de  mail,  hierover  zult  u  binnenkort                  
een  mail  ontvangen  van  de  leerkracht  van  uw  kind.  De  leerlingen  en  ouders  van  groep  8                  
worden   allemaal   uitgenodigd   in   verband   met   de   resultaten   van   de   IEP   toetsen.     
  

Crossfit   
De  kinderen  van  groep  7  en  8  is  de  mogelijkheid  geboden  om  deel  te  nemen  aan  een  clinic                    
CrossFit.  Deze  clinic  vindt  plaats  bij  CrossFit  Palms  (naast  Ocean  Oasis).  De  kinderen  zijn                
tot   nu   toe   hard   aan   het   sporten   en   hebben   veel   plezier!   

   



  

  

  
Video   Interactie   Begeleiding   
In  het  kader  van  professionalisering  van  ons  team  zijn  we  gestart  met  filmen  in  verschillende                 
groepen.  Video  Interactie  Begeleiding  is  een  methode  van  leerkrachtbegeleiding  waarbij            
korte  video-opnames  in  de  groep  worden  gemaakt  met  als  doel  leraren  te  coachen  bij  hun                 
werkzaamheden  in  de  klas.  Er  worden  slechts  korte  fragmenten  van  de  opname  gebruikt.               
Belangrijke  uitgangspunten  zullen  zijn:  de  sfeer  in  de  klas,  hulp  aan  individuele  leerlingen,               
de  manier  waarop  de  groep  werkt  en  de  wijze  waarop  de  leraar  lesgeeft.  De  video-opnamen                 
worden  met  de  leerkracht(en)  besproken  en  samen  met  de  coach  gaan  ze  na  hoe  een  en                  
ander   in   de   klas   verloopt   en   eventueel   verbeterd   kan   worden.     

Het  spreekt  vanzelf  dat  de  beelden  alleen  voor  intern  gebruik  zijn  en  dus  niet  worden                 
getoond  aan  derden.  Na  beëindiging  van  het  coachingstraject  worden  de  beelden  weer              
gewist.  Mocht  u  zich  zorgen  maken  over  de  privacy  van  uw  kind  dan  kunt  u  contact                  
opnemen  met  Linda  Maas.  Zij  is  de  coach  van  onze  school.  U  kunt  haar  bereiken  via  de                   
mail:    linda.maas@bsdepelikaan.com .      
  

Met   een   vriendelijke   groet,   
  

Mieke   van   Vliet   en   Gerald   Kolenbrander   
Directie   bs   De   Pelikaan   

  
  

  

  

  

  

  

   


