NIEUWSBRIEF NUMMER 5

18 januari 2019
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Terugblik ouderavond
Inplannen schoolgesprekken
Bericht van de leerlingenraad
Schoolmaatschappelijk Werk
Wijziging jaarplanner

Agenda
15 januari
11 februari
18 – 22 februari

start toetsenweken
schoonmaakavond OB/MB
voorjaarsvakantie

Personeel
Op 6 november 2018 is juf Patricia bevallen van een gezonde zoon genaamd Tijs. Het gaat
erg goed met Tijs en Patricia geniet nog eventjes van haar verlof. Vanaf donderdag 7 februari
zal Patricia haar IB- en managment-taken weer oppakken bij ons op school.

De leerlingenraad
Wij zijn Noa en Ilse van de leerlingenraad, de andere kinderen in de leerlingenraad zijn:
Judith, Femke, Oscar, Sijmen, Dylinn en Sunna. Op 13 december hebben we voor het eerst
vergaderd met de leerlingenraad. Wij hebben toen met z'n allen besloten, en ook met de
hele school dat wij het geld dat we hebben opgehaald met de kerstmarkt willen geven aan
het goede doel: up4s (up for us, www.up4s.nl) . Up4s is een stichting die met het geld
kinderen helpt in Oeganda. De stichting geeft ons ook iets terug en dat is dat er een
Oegandees kinderkoor kom optreden en workshops gaat geven bij ons op school dit
voorjaar.
Met de kerstmarkt is er ruim 400 euro opgehaald, we willen proberen nog meer geld op te
gaan halen met bijvoorbeeld een flessenactie.
Met vriendelijke groet,
De leerlingenraad
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Wijziging jaarplanner
Onlangs kwamen wij tot de ontdekking dat er in de jaarplanner geen teamdag was
opgenomen. We hebben hier een datum voor geprikt en dat wordt woensdag 5 juni. Dat
betekent dat alle kinderen vrij zijn op woensdag 5 juni.

Terugblik ouderavond
Wij kijken met zijn allen terug op een zeer geslaagde ouderavond op dinsdag 8 januari. Na
het gezamenlijk proosten op een mooi nieuw jaar gingen alle ouders in groepen uiteen voor
het volgen van verschillende workshops. In twee rondes werden er workshops gegeven over
EDI-instructie, Pluspunt en Chromebooks, Kanjertraining, Montessorimaterialen en Aanbod
op niveau. Een avond waarin wij u als ouder weer wat meer inzicht hebben kunnen geven in
ons onderwijs.

Inschrijven oudergesprekken
In de nieuwsbrief van 9 november hebben wij u al kort geïnformeerd over de wijze van
inschrijven voor de oudergesprekken. Omdat het inplannen via Parnassys in november niet
prettig is verlopen, hebben we besloten om voor de aankomende oudergesprekken in maart
Parnassys niet meer te gebruiken. Voor de gesprekken in maart willen we weer gebruik
maken van schoolgesprek.nl. We hebben de gesprekken eerder ingepland via
schoolgesprek.nl en ook daar zaten wat haken en ogen aan. Echter is schoolgesprek.nl
volledig vernieuwd en wij zijn erg enthousiast over de eerste indruk van de nieuwe versie.
Voor de komende oudergesprekken zullen we hier dus gebruik van gaan maken om te
ondervinden hoe het nu gaat. U zult ter zijne tijd een uitnodiging met inloggegevens
ontvangen om u in te schrijven voor een gesprek.
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Schoolmaatschappelijk Werk – even voorstellen
Mijn naam is Noor van Vliet en ik ben vanaf januari 2019 vanuit het Sociaal Wijkteam ZwolleZuid als Schoolmaatschappelijk Werkster verbonden aan de Montessorischool.
Op school heb ik regelmatig contact met de intern begeleiders en de leerkrachten.
U kunt mij benaderen met vragen over bijvoorbeeld opvoeding, echtscheiding, verwerking
en rouw, relaties of schulden. Ik kan met u meedenken, u adviseren of helpen om de juiste
weg naar instanties te vinden.
Het Schoolmaatschappelijk werk is er niet alleen voor grote problemen, maar ook voor
kleine vragen en twijfels. Als u erover twijfelt waar u met uw vraag op de juiste plek bent, is
dat al reden genoeg om even langs te komen. Geen enkele vraag is raar of vreemd! De
gesprekken zijn vertrouwelijk en er gebeurt niets zonder uw toestemming.
Het Schoolmaatschappelijk Werk is een vorm van dienstverlening die via het Sociaal
Wijkteam door de gemeente wordt verzorgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
U kunt bij de intern begeleiders of de leerkracht van uw kind aangeven dat u met mij in
contact wilt komen. Ook kunt u zelf contact met mij opnemen of bij mij binnenlopen op
dinsdagochtend tussen 8:30 en 10:30. U kunt mij dan vinden in het logopediekamertje, naast
de IB-kamer.
Ik ben bereikbaar via:
Email
n.van.vliet@swt.zwolle.nl
Telefoon
06-50009332

Wij wensen u allen, mede namens het team een heel fijn weekend!!

Met vriendelijke groet,
Het managementteam
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