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Nadat ik van de oudergeleding instemming heb gekregen
over het voorstel m.b.t. de andere schooltijden, én de
personeelsgeleding heeft ingestemd met de wijzigingen
en de gevolgen hiervan voor afspraken over onze
arbeidstijden, mag ik u bij deze mijn besluit meedelen.
Met ingang van het nieuwe schooljaar, 1 augustus
2018, zal OBS Tuindorp overstappen op andere
schooltijden, te weten:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot
14.15 uur en op woensdag van 8.30 tot 12.30 uur.

In het komende halfjaar zal onderzoek gedaan worden
naar de mogelijkheden om na schooltijd nog een extra
lesaanbod te doen.
Ook zal er in het team gesproken worden over praktische kanten en verdere invulling van bijvoorbeeld
het lunchmoment. U wordt hiervan uiteraard op de hoogte gehouden.
In het schooljaar 2018-2019 staat er een tevredenheidsonderzoek op het programma. Deze zal worden
afgenomen onder ouders, leerlingen en leerkrachten. De evaluatie van de nieuwe schooltijden wordt
hierin meegenomen.

Voorstellen nieuwe MR leden
De MR is verheugd dat er twee ouders per januari 2018 de MR-oudergeleding komen versterken; Rick
Schukking en Kiki Kemp. Graag stellen we beiden aan u voor.
Met de komst van Rick en Kiki verlaten Udo en Jos de MR. We willen hen bedanken voor jaren inzet,
enthousiasme en betrokkenheid!
Rick Schukking.
Mijn naam is Rick Schukking en ik heb met Annemiek twee kinderen op de OBS. Zoë zit in groep 3a en Jim
in groep Blauw, waar ik klassenouder ben. Ik stel me kandidaat voor de medezeggenschapsraad, omdat
ik graag namens de ouders bij wil dragen aan een verdere doorontwikkeling van de school. Het
belangrijkste vind ik hierbij dat de school voor alle kinderen een veilige en fijne plek is waar ze zich naar
hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Een goede communicatie met de ouders is in mijn ogen
essentieel. Tijdens schooltijd ben ik beleidsadviseur arbeidsmarkt & economie bij de gemeente
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Veenendaal. Eerdere ervaring met ouderbetrokkenheid heb ik opgedaan als lid en voorzitter van de
oudercommissie van de crèche Pinkeltjekasteel in oost.
Kiki Kemp, moeder van Yfke (groep 3) en Fréderique (groep 2).
Als coach voor vrouwen, waaronder veel leerkrachten uit het basisonderwijs, die tegen een burn-out
aanlopen, én als moeder, begrijp ik de belangen die spelen op een basisschool. Het beste willen voor je
kind, dat willen leerkrachten en ouders. De leerkracht, het team en de ouder, zijn allemaal
verantwoordelijk voor het kind en de kwaliteit. Als MR-lid kan ik een positieve bijdrage leveren aan de
gang van zaken op de school van onze kinderen. Daarnaast is het ook leerzaam om nauw betrokken te zijn
bij de school.

Sint met Pieten
Ondanks eerdere berichten dat Sinterklaas ‘vergeten’ was om Pieten voor de
OBS mee te nemen, bleek gelukkig vanmorgen dat er toch echt drie heuse
Pieten meekwamen naar de school. Gelukkig hebben de kinderen de afgelopen
dagen ongelooflijk hun best gedaan om de Sint te helpen. En gebleken is dat
iedereen wel een steentje kan bijdragen aan een mooi Sinterklaasfeest. Nu we
al drie jaar weten dat de Sint allerhande Pieten bij zich kan hebben, die volledig
vrijwillig de Sint ondersteunen bij zijn belangrijke werkzaamheden, hopen we
alle discussies hierbij achter ons te laten. Onze nieuwe traditie zijn allerhande
pieten: roetveegpieten, oorbel pieten, pijpenkrullen, pieten met een rokje
aan…. Pieten mét of zonder lippenstift… het kan allemaal. En Sint is blij met
alle hulp die hij krijgen kan !

Kerst
Het kerstfeest wordt gevierd op woensdag 20 december.
Binnenkort ontvangt u uitgebreide informatie over het Kerstfeest via social schools.
Voor nu willen we u graag de grote lijnen doorgeven zodat u daar alvast rekening mee kunt houden.

Vanaf 16.45 uur mag uw kind inlopen in de klas.
Om 17.00 uur vertrekken de kinderen met de leerkracht naar de toneelzaal waar de leerkrachten een
kerstspel ten tonele brengen. In verband met het totale aantal kinderen in de zaal kunnen er helaas
GEEN ouders worden toegelaten.
Na het toneelspel gaan de kinderen met de groep naar het diner in hun eigen klas.
Vanaf 18.15 uur kunnen de jongste kinderen in de klas worden opgehaald, de ouderen komen zelf naar
buiten.
Voor de ouders is er gedurende het kerstfeest een gezellige kerstborrel op het plein, deze wordt om 18.15
ook afgesloten, dan gaan we allemaal naar huis.
Donderdag is er gewoon school, vrijdag 22 december zijn de leerlingen vrij. Bij het schrijven van deze
OBServator ontdekte ik dat onze berichtgeving hierover niet consequent is geweest. In een aantal
berichten hebben we vermeld dat kerstvakantie pas op zaterdag begint. Ik bied u hiervoor mijn excuses
aan. IN werkelijkheid zijn de leerlingen vrij vanaf donderdag 15.00 uur. Mocht deze vrije vrijdag u
overvallen en levert het problemen op, dan hoor ik dat graag en gaan we samen een oplossing vinden!
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Verkeersdrukte
Met dit slechte en donkere weer is het weer ernstig druk rondom de school op de haal- en brengtijden. Ik
wijs u, wellicht ten overvloede, nog even op het feit dat het echt NIET de bedoeling is om te parkeren op
de verkeersheuvel recht tegenover de school. Doet u dat wel, dan brengt u overstekende kinderen écht
in gevaar! Deze heuvel is bedoeld als veilige oversteekplaats voor kinderen.

Staking
Als het goed is heeft u gisteren de aankondiging van een volgende staking in uw mailbox ontvangen. Na
de bespreking van de onderwijsbegroting zal de staking ( waarschijnlijk) definitief worden. Houd u er aub
alvast rekening mee! Dinsdag 12 december: de school dicht.

Een baby voor Renée!
Op 14 november is onze collega Renée bevallen van een enorm lief en tevreden kindje: Tom Oskar Horne.
Alles is goed verlopen en het gezin geniet nog volop van zijn komst. Wilt u Renée een kaartje sturen of op
een andere manier de gelukwensen overbrengen dan kunt u uw berichtjes kwijt in de bak in de hal. Wij
zorgen dan dat het bij haar terecht komt.
Renée zal haar werk weer hervatten op 19 februari a.s. Ze zal niet terugkeren naar groep 3b, daar is Leonie
inmiddels goed ingewerkt en zij zal tot het einde van het schooljaar samen met Charlotte de groep
draaien. Wat gaat Renée wel doen? Ze gaat 2 dagen in groep Groen aan de slag.

Start van groep Groen.
En omdat we even willen wachten op de terugkeer van Renée voordat we de groep opstarten zal deze
groep na de krokusvakantie van start gaan. Dat is iets later dan we gewend zijn ( halverwege het jaar)
maar het voorkomt veel onrust. We zijn momenteel in gesprek met iemand die de overige 4 dagdelen wil
gaan doen (woensdag, donderdag en vrijdagmorgen). Als het gaat zoals gepland gaan zij de laatste week
vóór de krokusvakantie samen kennismaken met de kinderen, proefrondjes draaien en de klas inrichten.
Zo zal de overgang soepel verlopen! De meeste kinderen weten inmiddels of zij wel of niet doorgaan
naar groen. Er zijn nog een paar ‘bespreekgevallen’. Hierover willen we voor de kerstvakantie het besluit
nemen.

Nog belangrijk om alvast te noteren:
Koningsdag is natuurlijk op 27 april. De koningsspelen worden altijd gevierd op de vrijdag vóór koningsdag,
dit schooljaar dus op 20 april 2018.
Heeft u gezien dat de volgende studiedagen op 22 en 23 februari vallen? Voor de leerlingen betekent dit
een verlenging van de Krokusvakantie die daar meteen op aansluit.
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Ingezonden berichten
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