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Beste ouders/verzorgers

Hierbij weer een nieuwe Vaste Prik. We hopen u voor de komende twee weken weer te
informeren over wat er speelt op de Zuiderkroon.
Mijn werkdagen de komende weken zijn als volgt:


Maandag 8, donderdag 11 (extern ivm cursusdag) , vrijdag 12 oktober,



Maandag, 15. Dinsdag 16, donderdag 18 en vrijdag 19 oktober

Met vriendelijke groet, Martijn Bakker

Nieuws uit de Medezeggenschapsraad (MR)
De afgelopen weken zijn er een aantal acties ondernomen op school, waaronder op het
initiatief van Marianne het vernieuwen van de schoolbibliotheek. Veel oude boeken zijn
weggegooid en van de bibliotheek van Woudrichem (dit via Chantal van Andel) hebben we
49 dozen vol met boeken gekregen. Hier zaten mooie boeken tussen, zoals Dolfje
Weerwolfje, Harry Potter, Brief voor de koning en Kleine ezel.
Wel zijn wij nog steeds op zoek naar aanvullingen, zodat het lezen aantrekkelijk blijft voor
onze kinderen. Dat is is erg belangrijk, niet alleen vanwege de leesvaardigheid zelf, maar ook
omdat begrijpend lezen een belangrijke voorwaarde is om vragen in andere vakken, zoals
rekenen en aardrijkskunde, juist te kunnen beantwoorden.
Dus heeft u nog goede titels op de plank die uw kinderen al gelezen hebben?
Doneer ze dan aan De Zuiderkroon voor het uitbouwen van de bibliotheek.
Engelse kinderboeken zijn ook welkom.
Een ander initiatief is een inloopspreekuur door de ouders in de MR. Heeft u zaken die u
graag met de MR bespreekt, of wilt u kennis maken, dan zijn wij op de volgende vrijdagen
van 8.30u tot 9.30u binnen school aanwezig:
2 november
7 december
12 januari
1 februari
8 maart
5 april
10 mei
7 juni

Kalender

(www.zuiderkroon.nl onder de knop: AGENDA)

11 oktober

afsluiting kinderboekenweek

12 oktober

weeksluiting groep 7/8

19 oktober

lesvrije dag

20 t/m 28 oktober

herfstvakantie

29 oktober

lesvrije dag , de vaste prik verschijnt daarom op dinsdag 30 oktober

U kunt de jaarkalender met de +knop Google Agenda (rechts onderin het scherm op de
webpagina van onze Agenda) koppelen aan uw telefoonagenda. Zo krijgt u automatisch alle
activiteiten in uw eigen agenda.

Kinderboekenweek
We zitten midden in de kinderboekenweek. Vandaag (dinsdag) was er een voorleeswedstrijd
en komende donderdag worden de gouden en zilveren griffels verdeeld bij de
illustratiewedstrijd.

Inschrijven
Zijn er nog kinderen in uw gezin die nog niet zijn ingeschreven op de Zuiderkroon en wilt dat
wel gaan doen? Dan kunt u op school een inschrijfformulier ophalen en de inschrijving op die
manier regelen. Het maakt niet uit of uw kind 0,1,2 of 3 jaar is, wij vinden het prettig om te
weten op welke kinderen wij kunnen rekenen de komende tijd/jaren.
Kent u mensen die kinderen hebben die nog geen 4 zijn, of die overwegen met hun kind voor
een andere school te kiezen? Wij komen graag met hen in contact. Als u hen ons
telefoonnummer kunt geven of hen bij ons langs kunt sturen, dan maken we met hen graag
een afspraak voor een rondleiding/kennismaking.

Vacature groep 6/7
De vacature in groep 6/7 is op dit moment nog niet vervuld. Wel zijn er wat “bewegingen”
maar dat leidt op dit moment nog niet tot een oplossing/invulling van de vacature.
We hebben afgelopen vrijdag een eerste gesprek gehad met een nieuwe sollicitant die had
gereageerd op de vacature en parttime zou willen komen werken. Daar komt in elk geval een
tweede gesprek uit voort en mogelijk een proefles. Daarnaast zijn er ook onderwijsassistenten die zich melden, die via een zij-instroomtraject (in combinatie met de PABOopleiding) zouden willen komen werken, denkt ons bestuur mee in mogelijkheden om via
detachering mensen te vinden, al is dat een enorm kostbaar traject en wordt ook nagedacht
hoe de vacature aantrekkelijker gemaakt kan worden, zodat we meer mensen geïnteresseerd
krijgen. Ook daarin denkt het bestuur financieel mee. Het valt allemaal niet mee, maar
positief is dat iedereen wel in de stand staat dat er een oplossing moet worden gevonden en
dat we daardoor ook “out of de box” mogen denken. Maar zoals gezegd, de definitieve
oplossing voor de vacature is er helaas nog niet.

Begrijpend lezen
We zijn dit schooljaar nadrukkelijk bezig met begrijpend lezen. De begrijpend lees-methode
GRIP is vanaf augustus in de groepen 4 t/m 8 ingevoerd. Aan de hand van adviezen van de
uitgeverij bereiden de leerkrachten wekelijks gezamenlijk de begrijpend lees-lessen voor. Op
deze manier zorgen we er voor dat de invoering in alle groepen vergelijkbaar verloopt, dat
eventuele hindernissen bij de invoering tijdig worden gesignaleerd, dat keuzes ten aanzien
van de leerstof bij alle leerkrachten bekend zijn en dat er zodoende door de hele school een
duidelijke rode draad is. Marianne Schippers, onze RT-leerkracht, is de interne coördinator
van dit proces.

Bibliotheekupdate
In de vorige Prik maar ook in het begin van deze Prik (bij de MR) staat al een stukje waarin
wordt geschreven over de “update” van de schoolbibliotheek. Vanaf deze plek nog een groot
dankjewel aan al de ouders die daarmee bezig zijn geweest. Er is in een hele korte tijd met
een enthousiaste groep ouders in samenspraak met Marianne Schippers superveel werk
verzet. Dat heeft geresulteerd in een flink opgeschoonde bibliotheek met heel veel nieuwe
boeken. De kinderen hebben nu veel meer keus en betere, nieuwe(re) boeken.
Al met al een topactie!!!!!

Tot de volgende Prik. Deze verschijnt op 30 oktober 2018

