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Onderwijs Anders

Vanaf dit schooljaar werken we, zoals bekend, in de onderbouw in een unit: ’t Dierenbosch. Drie maanden
verder kunnen wij concluderen dat deze manier van werken ons erg goed bevalt. Ook vanuit ouders en
kinderen hebben we positieve reacties gehad. Datzelfde geldt voor het continurooster.
Ondertussen hebben we twee studiedagen achter de rug: De Borgesiusdag in oktober en de studiedag
van 6 november. Beide stonden in het teken van Onderwijs Anders en ook aanstaande vrijdag 6 december
zullen we met het team verder werken aan de ontwikkeling van ons (unit)onderwijs.

Staking
Op 30 en 31 januari zijn er twee stakingsdagen gepland. Als team hebben we nog geen standpunt
ingenomen met betrekking tot onze deelname aan deze staking. We zullen dit zo snel mogelijk
doen en u hiervan op de hoogte brengen. Dat het nodig is dat er iets gebeurt vanuit Den Haag
om het lerarentekort op te lossen, mag inmiddels duidelijk zijn. Van de laatste 10 dagen dat er
op ’t Bossche Hart vervanging nodig is geweest, was er twee dagen een vervanger beschikbaar.
De overige 8 dagen moesten we intern invullen:
-

Twee dagen de directeur voor de groep;
Één dag de IB’er voor de groep;
Één dag een stagiaire voor de groep;
Vier dagen heeft een van de parttimers een dag extra gewerkt.

Nieuwe deurbel
Omdat de deurbel niet altijd gehoord wordt als er niemand in de buurt van de ingang is, hebben
we voor deze gevallen een extra bel bij de voordeur geplaatst. Het belsignaal hiervan klinkt
centraal in de school.

Sinterklaas
In de oorspronkelijke planning van Sinterklaas zou hij onze school op dinsdag 3 december
bezoeken. Zo staat het dan ook op onze kalender. Het bezoek van de Sint zal echter zijn op zijn
verjaardag: 5 december.

Vrije dagen in december
Om rekening mee te houden: Op 6 december, de dag na het bezoek van Sinterklaas, hebben we
een studiedag. De kinderen zijn dan vrij. Op donderdag 19 december zijn de kinderen ’s middags
om 12.00 uur vrij. ’s Avonds worden ze op school verwacht voor de kerstmaaltijd en de
kerstmarkt. Op vrijdag 20 december zijn de kinderen ook ’s middags vrij. De kerstvakantie begint
om 12.00 uur.

Vince wint ontwerpwedstrijd
Vince Breugelmans uit groep 6/7 heeft onlangs
meegedaan aan een kleurwedstrijd met het thema
verkeersveiligheid. Hierbij zijn twee winnaars
gekozen, waaronder Vince. Voor de onthulling van
het verkeersbord dat hij heeft ontworpen, mocht
hij naar het gemeentehuis komen. Het bord wordt
in Bosschenhoofd geplaatst. Ook heeft hij een bord
voor thuis meegekregen. Vince heeft het bord al op
school laten zien. Knap gedaan Vince!

Kinderkaravaan
Op zondag 8 december is de volgende viering van de KinderKaravaan. In de extra bijlage vindt u
de uitnodiging.

