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Studiedag(allekinderenvrij) 


Leerkrachtenafwezig 
Opditmomenthebbenweeenbehoorlijkaantalcollega’sdieafwezigzijn.Driecollega’szijn
langdurigafwezig,eenaantalcollega’smoetenthuisblijvenvanwegeCOVID-19enerzijn
regelmatigcollega’sdiethuismoetenblijveninafwachtingvaneentestuitslag.Hetvraagtop
ditmomentveelvanonzeorganisatieomsteedsdevervangingvoordeverschillende
groepenteregelen.Hetkanduszijndatuwkindregelmatigverschillendeleerkrachteninde
klasheeft.Inhetuiterstegevalkanhetzijndatweeengroepeendagvrijgevenomdathet
binnendeorganisatienietluktomeenvervangertevinden. 

NieuwMRlidgezocht! 
Vanwegehetvertrekvaneenouderliduitdemedezeggenschapsraadzijnweopzoeknaar
een nieuwe enthousiaste ouder / verzorger. Alle ouders en verzorgers kunnen zich
kandidaatstellenalszeeenkindopschoolhebbenvanafhetschooljaar2021-2022.Vindtu
hetleukommeetedenkenenmeetepratenoverbeleidszakenopschoolmeldudanaan
middelseenkortemotivatiebriefophetvolgendeemailadres:m
 r@bsdepelikaan.com. 
MochtunoginformatiewillenofvragenhebbendankuntuzichookwendentotMarijke
SimmonsofPatriciaGerritzen-Veen. 
Metvriendelijkegroeten, 
Demedezeggenschapsraad. 

Verzuim 
Wemerkendatergedurendehetschooljaarvaakkinderentelaatopschoolverschijnen. 
Wijwillenueropwijzendatuuwkindtussen07.10en07.30dienttebrengen.Om07.30uur
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
schoolkomt. 

Isuwkindziekenbesluituomhem/haarthuistehoudendanwordenwijhiervangraagvóór
8.00uurtelefonischofviae-mailopdehoogtegesteld.Hettelefoonnummeris7174301,het
e-mailadresinfo@bsdepelikaan.com. 

Bijveelvuldigverzuimzijnwijgenoodzaaktdittemeldenbijdeleerplichtambtenaar. 







Reminderbroertjeszusjes 
Begin deze week is er een mail gestuurd om te inventariseren welkebroertjes/zusjesvan
leerlingendienualnaarbsDePelikaangaan,inschooljaar2022-2023voorheteerstnaar
school moeten gaan. Wij willen u er nogmaals op wijzen om de gevraagde info vóór
woensdag10novemberaanstaandeviae-maildoortegeven. 

Kinderboekenweek 
KomendeweekzaldeKinderboekenweekvanstartgaanopBonaire,ookwijzullenhieraan
deelnemen.Hetthemavanditjaaris:“Wordenwatjewil”. 
Metditthemawildeorganisatiebenadrukkendatboekenkinderenalleruimtegevenomte
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 kindereneenboek(ofboeken)vanthuisinzettendieze
zelf al gelezen hebben. In ruil hiervoor mogen ze een anderboekuitditkastjepakkenen
meenemennaarhuis. 

Ookzoudenwijhetleukvindenalsuindeklasietskomtvertellenoveruwberoepof
misschiengezelligkomtvoorlezenuiteenzelfgekozenboek,tijdensheteetmoment.Ukunt
zichopgevenbijdeleerkrachtvanuwkind. 

Veelleesplezier! 

Voortgangsgesprekken 
Op dinsdag 23 november en donderdag 25 november zijn de voortgangsgesprekken.
Tijdensditgesprekwordtbesprokenhoehettotnutoemetuwkindgaatindeklas.Uwkind
krijgt geen rapport mee. Tijdens het gesprek kunt u de cijfers van uw kind natuurlijk wel
inzien, maardenadrukvanhetvoortgangsgesprekzalliggenopdegroei/ontwikkelingen
algemenehoudingvanuwkindindeklas. Devoortgangsgesprekkenzijnfacultatief.Ukunt
zichintekenenbijdegroepsleerkrachtaandedeurofviademail,hieroverzultubinnenkort
een mail ontvangen van de leerkracht van uw kind. De leerlingen en ouders van groep 8
wordenallemaaluitgenodigdinverbandmetderesultatenvandeIEPtoetsen. 

Crossfit 
Dekinderenvangroep7en8isdemogelijkheidgebodenomdeeltenemenaaneenclinic
CrossFit. Deze clinicvindtplaatsbijCrossFitPalms(naastOceanOasis).Dekinderenzijn
totnutoehardaanhetsportenenhebbenveelplezier! 





VideoInteractieBegeleiding 
Inhetkadervanprofessionaliseringvanonsteamzijnwegestartmetfilmeninverschillende
groepen. Video Interactie Begeleiding is een methode van leerkrachtbegeleiding waarbij
korte video-opnames in de groepwordengemaaktmetalsdoellerarentecoachenbijhun
werkzaamheden in de klas. Er worden slechts korte fragmenten van deopnamegebruikt.
Belangrijke uitgangspunten zullen zijn: de sfeer in deklas,hulpaanindividueleleerlingen,
demanierwaaropdegroepwerktendewijzewaaropdeleraarlesgeeft.Devideo-opnamen
worden met de leerkracht(en) besproken en samen metdecoachgaanzenahoeeenen
anderindeklasverloopteneventueelverbeterdkanworden. 
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.


Meteenvriendelijkegroet, 

MiekevanVlietenGeraldKolenbrander 
DirectiebsDePelikaan 









