Obs De Plaats
Schoolwerf 1
1657 LD Abbekerk
T: 0229-581278
E: info@obsdeplaats.nl
Vrijdag 8 juni 2018
Oud papier lopers:koper, Teka, Prosée, Wisdom
Start Cito periode
MR vergadering
Oud papier lopers: Straathof, Hofman, Heddes,
Klaassen

zaterdag 9 juni
maandag 11 juni
woensdag 13 juni
woensdag 23 juni

Hoera!

Verjaardagen
9 juni Bibi Groep 1
11 juni Yago Groep 7/8
14 juni Merle Groep 2
15 juni Micha Groep 5
Van harte gefeliciteerd!

Alle groepen

Wist u dat?
Directie
In plaats van dinsdag 3 juli ben ik (Sylvia) maandag 2 juli op school in
verband met een gepland OT (Ondersteuningsteam)
Afwezigheid leerkracht
Helaas hebben we afgelopen week te maken gehad dat er geen
vervanging mogelijk was en groep 1 een dag thuis mocht blijven.
Vanuit de MR kregen we een signaal dat er verkeerde informatie leeft.
Fijn dat we dat horen, want dan kan ik u juist informeren.
Het is niet zo dat we geen invallers inzetten, omdat we ze na 3x
invallen een vast contract aan moeten bieden. Deze regel geldt nl.
niet voor het openbaar onderwijs. Gelukkig maar! Het gegeven is dat
er geen invallers beschikbaar zijn. De krapte op de arbeidsmarkt treft
ook onze regio. Heel vervelend, maar helaas een feit. Uw kind geen
onderwijs bieden is het laatste wat we willen, maar soms echt
noodzakelijk. U zult hier wellicht in de toekomst vaker mee
geconfronteerd worden. We doen er in eerste instantie alles aan om
een invaller te vinden. Duo’s of andere collega’s vragen, invalpool
benaderen, bij collega scholen informeren.

Lukt het niet een invaller te vinden, hanteren we het volgende
stappenplan:
1. We kijken of mensen die geen groep hebben die dag, iets
kunnen betekenen;
2. De groep verdelen over de andere groepen, dit kan alleen bij
groep 3 t/m 8.
3. Als er een stagiaire is die het aankan, neemt die de eigen
groep over onder verantwoording van een bevoegd persoon
(IB of directie). De leerkracht van die groep gaat naar de
groep zonder leerkracht;
4. Kinderen een dag thuis, mocht het langer duren wisselen we
af met de groepen
De groep verdelen doen we max. één dag, omdat het veel onrust
geeft in alle groepen en de effectieve onderwijstijd minder is. De
belasting voor collega’s is die dag groot, wat voor een dag niet erg is.
Belasting voor langere duur kan betekenen dat iemand sneller uitvalt
en dan spannen we het paard achter de wagen.
Hoewel we ons bewust zijn dat uw kind een dag thuis een
onwenselijke situatie is, hoop ik van harte dat we in dergelijke
situaties elkaar helpen en kunt u als ouders misschien ook iets voor
elkaar betekenen. We doen het niet uit luxe maar uit nood!

Ondersteuningsvoorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen
De samenwerkende schoolbesturen en het bestuur van het
samenwerkingsverband hebben groen licht gegeven voor de
oprichting van vier regionale ondersteuningsvoorzieningen voor
hoogbegaafde leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. De
voorbereidingen hiervoor zijn achter de schermen al geruime tijd
bezig. Er wordt alles op alles gezet om na de zomervakantie te
kunnen starten. Mocht dit, om welke reden dan ook, niet haalbaar
blijken, dan is de intentie in ieder geval met één voorziening (in
Hoorn) te starten en de voorzieningen in de overige subregio’s zo
spoedig mogelijk hierna.

Laura (9) zoekt een pleegouder die haar topografie wil
overhoren en Max (11) zoekt een pleegouder die denkt aan
zijn gymspullen
Kom voor meer informatie naar de bijeenkomst op 3 juli in het
gemeentehuis
Op onze school hangt sinds kort een spandoek. Hiermee steunen
wij de landelijke actie ‘doneer je schoolhek’, bedoeld om het tekort
aan pleegouders onder de aandacht te brengen, ook in
Medemblik.
In Nederland zijn meer dan 16.500 pleeggezinnen. Een pleegkind
krijgt bij pleegouders de mogelijkheid om (tijdelijk) in een gezin op
te groeien en zich te ontwikkelen. Omdat wij vinden dat elk kind
die kans verdient, steunen wij deze actie. Er is namelijk een groot
tekort aan geschikte pleegouders en daar willen we graag wat aan
doen.
Evelien, van Parlan Jeugdhulp: “We zijn op zoek naar
supergewone mensen. Natuurlijk is pleegzorg bijzonder, maar het
zijn de vanzelfsprekende dingen die pleegouders bieden die het
zo bijzonder maken. Juist het delen van alledaagse zaken met
elkaar, dát is de kracht van pleegzorg.”
Ouders die meer willen weten over pleegouder worden kunnen
zich melden bij Parlan voor een informatiepakket:
https://www.parlan.nl/content/pleegzorg/informatiepakket-pleegzor
g-aanvragen
Ook wordt er op 3 juli om 19.30 een vrijblijvende informatieavond
georganiseerd in het gemeentehuis te Wognum. U kunt zich
hiervoor aanmelden via pleegzorg@medemblik.nl
De gemeente Medemblik werkt op het gebied van pleegzorg
samen met: William Schrikker Pleegzorg, Leger des Heils
Pleegzorg en Pleegzorg van Parlan Jeugdhulp

10-minuten gesprek
In de week van 2 t/m 6 juli worden de oudergesprekken gehouden.
Vanaf maandag 18 juni hangen de intekenlijsten voor de
10-minutengesprekken bij de groepen 1 t/m 7. U mag uw naam
invullen.
Worminfectie
Er zijn kinderen besmet met wormpjes door aarsmaden. Om deze
reden is er contact gelegd met de GGD.
Aarsmaden verdwijnen vanzelf als er geen eitjes meer in de mond
komen.
Vermijd krabben en was in elk geval de handen regelmatig.
Tips om de kans op besmetting van andere gezinsleden te
voorkomen:
● Was de handen na elk toiletbezoek.
● Gebruik elke dag een schone handdoek.
● Trek elke dag een schone onderbroek aan.
● Knip de nagels kort.
● Gebruik aparte washandjes voor boven- en onderlichaam.
● Maak deurkrukken, wc-bril en speelgoed regelmatig schoon.

Schoolreis groep 3 t/m 8
Afgelopen donderdag hebben wij een heerlijke dag gehad in
Speelpark Sybrandy’s. Het weer was prachtig. Alle kinderen hadden
veel plezier. We hebben heerlijk gespeeld op alle speeltoestellen en
het was spannend in het spookhuis.
We hebben gezongen in de bus en natuurlijk was het verstoppen in
de bus ook weer een goede grap.

Triatlon Abbekerk 2-9-18
Ben je sportief en wil je een keer meedoen met de jeugdtriatlon? Dat
kan! Je kan je individueel inschrijven, maar ook als team met zijn
drieën. Doe dit wel snel, want er zijn nog maar beperkt plaatsen
beschikbaar!
Alle info vind je op de bijlage van deze Info.

Groep 1/2

Nieuws uit groep 1/2
Wilt u bij het ophalen van uw kind er weer aan denken dat alle ouders
op het grote plein staan achter het hek.
Dit geeft ons meer overzicht wie er wordt opgehaald .
De kinderen steken hun hand op als ze hun ouders zien en dan geven
wij het seintje dat ze mogen gaan.
Vooral voor de nieuwe kinderen die net vier jaar zijn is dit belangrijk
om thuis even te bespreken.

Groep 7/8

Nieuws uit groep 7/8
Dictee en geschiedenis toets
Op vrijdag 15 juni hebben we het dictee van blok 6 en de
geschiedenis toets van blok 3. De woorden en de samenvatting zijn
meegegeven.
Succes met leren!

Verkeersexamen
Op woensdag 20 juni gaan we het praktisch verkeersexamen fietsen
met groep 7/8. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op een goede
fiets dit examen kunnen afleggen. De kinderen krijgen nog een blad
mee met waar de fiets aan moet voldoen.

Fijn weekend!

