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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:
 dinsdag 30 okt, vrijdag 2 nov (ochtend op bestuurskantoor),
 maandag 5, dinsdag 6, vrijdag 9 nov,
 maandag 12, dinsdag 13, donderdag 15, vrijdag 16 nov
Met vriendelijke groet, Martijn Bakker

Voorstellen, nieuwe meester in groep 6/7
Zoals we u in een brief voor de vakantie al hebben kunnen melden, hebben wij de vacature
voor groep 6/7 in kunnen vullen. Daar zijn we heel erg blij mee. Meester Tom van der Donk is
onze nieuwe collega!
Tom is per mail te bereiken via zijn eigen school-mailadres: tomvanderdonk@zuiderkroon.nl
Hij stelt zich hieronder even persoonlijk aan u voor.
Mijn naam is Tom.
Ik ben 30 jaar jong en woon in Oss.
Vanaf de herfstvakantie ben ik meester Tom in de groep 6/7. Ik ben op maandag tot en met
vrijdag te vinden in deze klas. Naast lesgeven vind ik het erg leuk om te voetballen, te
puzzelen en ik luister graag naar muziek. Sinds april heb ik een zoontje genaamd Jari, die mij
ook de nodige uurtjes bezighoud. Zijn er vragen of wil je even gezellig komen kletsen, mijn
deur staat altijd open!

Kalender

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

9 nov

weeksluiting gr 3,4,5

12 t/m 16 nov

week van de 10-minutengesprekken

16 november

weeksluiting groep 1,2

20 november

lesvrije dag

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.

Inschrijven
Zijn er nog kinderen in uw gezin die nog niet zijn ing eschreven 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.

Juf Roos, start LIO-stage in groep 1/2
Juf Roos, die haar 4e jaars LIO-stage loopt in groep 1/2 bij Juf Marlies, is vanaf vandaag
gestart met een belangrijk deel van haar stage. Ze moet de komende periode dagelijks
zelfstandig lesgeven. Marlies is dan uiteraard wel in en bij de groep en zorgt voor
begeleiding, maar Roos moet de groep feitelijk “draaien”. Ouders van groep 1/2 zullen dat
dus ook merken. Die zien Roos de komende tijd nadrukkelijk in de rol van juf. Als u daar
vragen over heeft kunt u die altijd even bij haar of Marlies stellen.

Wat was dat leuk….
Als zich de gelegenheid voordoet maken we graag gebruik van gastlessen om de kinderen
kennis te laten maken met zaken die we niet zomaar in ons lesprogramma hebben, maar die
wel goed passen bij de vakken die we op de basisschool geven.
Afgelopen weken hebben we een tweetal gastlessen op school gehad.
In groep 3,4,5 is de brandweer langs geweest om uit te leggen wat de brandweer allemaal
doet. Dat heeft behalve indruk gemaakt, ook een hoop kennis opgeleverd bij de kinderen.
Daarnaast heeft Het Nieuwegeins Amateur Symphonieorkest gastlessen verzorgd. De
kinderen konden daardoor kennis maken met instrumenten en muziek, die ze wellicht niet
elke dag zien of horen. Muziekles, maar dan uit de praktijk.
Beide lessen waren erg leuk en we hebben er enthousiaste verhalen over teruggehoord. We
zullen zeker meer van zulke extra’s de school in halen.

Lestijden en te laat komen
Onze lestijden starten om 8.30 uur en stoppen om 14.15 uur.
De voordeur staat ’s morgens open, zodat de kinderen en ouders naar de groepen kunnen
lopen. De kinderen kunnen dan naar hun eigen groep (gebracht worden). De leerkrachten
zijn op dat moment in de klas of in de teamkamer. Zij komen om 8.20 uur in elk geval naar de
groep. Mocht u de leerkrachten wat willen zeggen, dan kan dat op dat moment, al is er voor
een uitgebreider gesprek niet zo veel tijd. Dat kan beter op een ander moment. U kunt
daarvoor altijd even een afspraak maken voor een gesprek na schooltijd,
We willen de lessen graag starten om 8.30 uur. Dringend verzoek aan ouders die het
regelmatig lastig vinden om hun kinderen om 8.30 uur op school te krijgen is, om daar toch
voor te zorgen. We zien bij sommige kinderen een trend van te laat komen of deze is bezig te
ontstaan. Dat is voor de kinderen maar ook voor de leerkracht storend en erg onplezierig,
omdat de les moet worden onderbroken en kinderen met alle ogen op zich gericht de groep
in moeten komen. Het is belangrijk dat kinderen leren, dat op tijd komen een normaal
onderdeel van je leven is.
We hebben het nadrukkelijk niet om die ene keer te laat komen, omdat er een toevallige
begrijpelijke tegenslag was. Het gaat echt om structureel en met regelmaat te laat komen dat
stoort.
Vanuit school zullen we er de komende tijd extra op toezien of er kinderen te laat komen. Met
ouders van kinderen die regelmatig te laat (blijven) komen zullen we contact leggen, om
afspraken te maken zodat het te laat komen tot het verleden behoort

10 minutengesprekken
In de week van 12 t/m 16 november zijn er 10 minutengesprekken gepland. Vanaf maandag
5 november hangen er intekenlijsten bij de groep van uw kind, waarop u in kunt tekenen op
de beschikbare tijden.
Daarop vooruitlopend alvast het volgende:
Tom van der Donk, onze nieuwe collega in groep 6/7 is zich hard aan het inwerken in de
groep. Tom wil graag 10 minuten gesprekken met de ouders van zijn groep voeren, die
tevens ook als een kennismakingsgesprek kunnen dienen. De periode van twee weken die hij
nu zou hebben is echter wat te kort om dan al helemaal op en top te zijn voorbereid. We
willen die gesprekken daarom een aantal weken opschuiven naar het eind van de maand
november. De ouders van groep 6/7 worden daarvoor via een brief apart uitgenodigd.
Judith Stek van groep 3,4,5 is zoals u weet weer hersteld verklaard voor haar lesgevende
taken en staat inmiddels alweer enige tijd met groot enthousiasme hele dagen/weken voor de
groep. Ze merkt echter wel dat ze aan het eind van de lesdag behoorlijk vermoeid is. Dat is
gezien haar ziektebeeld ook nog logisch en verklaarbaar, maar het maakt het daarom wel
lastig om ’s avonds al gesprekken te voeren. Judith zal daarom in samenspraak met de
ouders uit haar groep de 10 minutengesprekken onder en na schooltijd (tot aan het einde van
de middag) in plannen. We gaan ervan uit dat dat in onderling overleg goed te regelen zal
zijn.
De kinderen van groep 8 hebben vandaag de uitslag van de entreetoets mee naar huis
gekregen. We zijn blij dat die uitslag goed overeenkomt met het beeld dat er is over de
kinderen. De kinderen krijgen bij de uitslag ook een voorlopig advies voor het voortgezet
onderwijs. Sandra nodigt de ouders van groep 8 zelf uit voor een gesprek over de toets en
het voorlopig advies. Dat vindt zo snel mogelijk plaats en vervangt daarmee ook het 10
minutengesprek. Ouders van groep 8 hoeven zich daarvoor dan niet ook nog eens in te
schrijven.

Sparen voor je school-actie, helpt u mee?
De Zuiderkroon doet net als veel andere Nieuwegeinse scholen, mee aan de actie “sparen
voor je school”. Supermarkt Jumbo biedt namelijk de mogelijkheid om te sparen voor mooie
en zinvolle schoolmaterialen. Wij sparen voor groot en klein schoolpleinmateriaal en
daarnaast ook voor lesmaterialen. Mocht u boodschappen doen bij een Jumbo, wilt u dan
aan ons denken en de (gratis) schoolpunten aan ons geven. Hieronder een korte
samenvatting hoe u zelf via de actiewebsite schoolpunten aan onze school kunt toebedelen.
U kunt uw schoolpunten met code ook op school in de brievenbus van “Sparen voor je
school” doen, dan zorgen wij voor de verwerking daarvan. De brievenbus staat bij de
klapdeuren in de onderbouwhal vlakbij de directie en IB kamer. Bij voorbaat dank!!!
Tijdens de actieperiode ontvang je bij iedere € 10,- een schoolpunt met een unieke code bij de
deelnemende Jumbo-winkels, kijk op pagina https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/regio/ om te zien
welke Jumbo’s er meedoen in jouw regio.
Op de website https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/?s=zuiderkroon kun je heel eenvoudig jouw
schoolpunten toewijzen aan een deelnemende basisschool. Iedere school heeft haar spaardoelen
aangegeven. Help jij mee deze spaardoelen te realiseren? Hoe meer schoolpunten de school van jouw
keuze verzamelt, hoe groter het bedrag dat de school kan besteden aan spel- en leermaterialen. Aan
het einde van de actie wordt per regio het beschikbare budget verdeeld over alle deelnemende
scholen op basis van het aantal ontvangen schoolpunten. De hoogte van het bedrag per regio wordt
gebaseerd op het aantal scholen in die regio.

Tot de volgende Prik. Deze verschijnt op 12 november 2018

