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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 12, dinsdag 13, donderdag 15 (voor cursus op robijnkantoor hele dag),
vrijdag 16 nov
 maandag 19, dinsdag 20, donderdag 22 nov
 maandag 26, dinsdag 27, donderdag 29 nov
 maandag 3, dinsdag 4, woensdag 5, donderdag 6 dec
 maandag 10, dinsdag 11, donderdag 13, vrijdag 14 dec
 maandag 17, dinsdag 18, donderdag 20, vrijdag 21 dec
Met vriendelijke groet, Martijn Bakker

Kalender

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

12 t/m 16 nov
16 november
20 november
21 november
26 november
29 november
5 december
6 december
12 december
20 december
21 december

week van de 10-minutengesprekken
weeksluiting groep 1,2
lesvrije dag
MR-vergadering
volgende Vaste Prik
weerbaarheidstraining groep 8
sinterklaasfeest, kinderen vanaf 12 uur vrij
studiedag stichting Robijn, kinderen hele dag vrij
super8-day voor groep 8 op Anna van Rijn-college
kerstviering, kinderen om 12 uur vrij, 17.30 uur kerstdiner op school
laatste schooldag voor de kerstvakantie, kinderen vrij om 12 uur

U kunt de algemene 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.

Absenties/te laat komen, vervolg vorige Vaste Prik
In de vorige Vaste Prik had ik het al aangegeven, we letten extra op het te laat komen en
afwezig zijn. Het overzicht van de absentie van de afgelopen weken leidt tot een paar
gesprekken met ouders en kinderen. We gaan er vanuit dat daarmee de absentiegevallen in
de komende weken zich beperken tot die gevallen waar toestemming/verlof voor gegeven is.
We blijven het volgen en zullen waar nodig meer gesprekken voeren.

Gymrooster
Het gymrooster is een rode draad in onze berichtgeving dit jaar. We evalueren steeds hoe
zaken lopen en wat gym betreft willen we toch nog een verbetering aanbrengen. Dat heeft te
maken met heen en weer lopen naar de gymzaal. Onze gymtijden in de sporthal maken het
dit jaar mogelijk om met elke groep een dubbele gymtijd op één dag te gymmen. Dat
betekent niet meer twee keer in de week heen en weer naar de gymzaal lopen, maar slechts
één keer. Dat is tijdwinst en geeft meer rust. De kinderen hoeven nog maar op één dag in de
week aan hun gymspullen te denken…. Qua gymtijd maakt het niet uit. We gymmen dan op
één dag wat we hiervoor over twee dagen verspreidden.
Ons gymrooster verandert daardoor met ingang van 19 november a.s. toch nog iets. Het ziet
er nu als volgt uit:
a. Groep 3/4/5 maandagochtend vanaf 8.30 uur.
De kinderen verzamelen op school in de eigen groep en gaan om half 9 direct
met de leerkrachten naar de sporthal. Kinderen die te laat zijn moeten op
school blijven en gaan naar de groep van Marlies, tot groep 3,4,5 weer terug
is. Kinderen mogen onder geen beding zelf alsnog naar de gymzaal lopen!!!
Ouders die kinderen (laat/te laat) bij school afzetten maandagochtend moeten
dus even met de kinderen mee om te checken of groep 3,4,5 al weg is of niet.
b. Groep 7/8 woensdagmiddag vanaf 12.45 uur.
Kinderen lopen met de leerkracht heen en weer.
c. Groep 6/7 donderdagochtend vanaf 8.30 uur.
De kinderen verzamelen op school in de eigen groep en gaan om half 9 direct
met de leerkracht naar de sporthal. Kinderen die te laat zijn moeten op school
blijven en gaan naar de groep van Sandra, tot groep 6/7 weer terug is.
Kinderen mogen onder geen beding zelf alsnog naar de gymzaal lopen!!!
Ouders die kinderen laat of te laat bij school afzetten maandagochtend moeten
dus even met de kinderen mee om te checken of groep 6/7 al weg is of niet.

Wat was dat leuk….
Groep 7/8 heeft vorige week les gekregen van Edwin Michielsen, de vader van Kyra uit die
groep. Hij heeft de kinderen eenvoudig leren programmeren. In korte tijd bouwden de
kinderen doolhoven waar figuurtjes doorheen moesten lopen, al dan niet met hindernissen.
Het resultaat was geweldig. Eigen en creatieve oplossingen, strategisch nadenken, en een
klas vol gemotiveerde leerlingen. Superleuk!! We zijn inmiddels bezig om de lessen ook in
groep 6/7 te gaan geven. Daar kunnen leerlingen uit groep 7/8 dan weer een ondersteunende
rol in vertolken. Een waardevolle aanvulling op ons onderwijs en een fijne samenwerking met
ouders!
We zijn in voor meer van zulke samenwerkingsmogelijkheden met ouders die met hun
kennis/vaardigheden iets kunnen betekenen in lessen voor kinderen. Denkt u een bijdrage te
kunnen leveren, dan kunt u dat altijd even bij de leerkracht van uw kind of bij mij melden.

10 minutengesprekken
Deze week vinden de 10 minutengesprekken van de groepen 1/2, 3/4/5 en 7/8 plaats. De
gesprekken van groep 6/7 hadden we iets uitgesteld, vanwege het feit dat Tom van der Donk
als nieuwe meester de groep eerst even moet leren kennen en zich inwerkt in alle gegevens.
De 10 minutengesprekken voor groep 6/7 gaan plaatsvinden op: 26 en 27 november
aanstaande. Tom zal deze gesprekken met de ouders voeren in samenwerking met Agnes,
onze IB-er. Vanaf morgen, woensdag 13 november, hangen de intekenlijsten voor de
gesprekken bij de groep.

Snappet-informatieavond 13 december a.s.
Op 13 december a.s. organiseren we een informatieavond over het werken met snappet, het
tabletonderwijs waarmee de leerlingen vanaf groep 4 werken aan rekenen en taal. De avond
start om 20 uur en we gaan ervan uit dat het ongeveer een uur zal duren.

Sparen voor je school-actie,
Laatste kans…nog één week, 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 of bij de winkel in de brievenbus van
“Sparen voor je school” doen, dan zorgen wij voor de verwerking daarvan. De brievenbus
staat op school 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 26 november 2018

