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Formatie voor komend schooljaar

In deze
Nieuwsbrief:
 Formatie komend
schooljaar

 Welkom aan onze nieuwe
leerlingen
 Hoe je kinderen op de
fiets krijgt

Agenda

In de afgelopen periode hebben we met ons bestuur gesprekken gevoerd over de formatie voor het
schooljaar 2019-2020.
Deze gesprekken hebben voor onze school het gewenste resultaat opgeleverd.
Het team heeft ingestemd om de middelen die we voor de werkdrukverlaging krijgen in te zetten in de
formatie.
Daardoor kunnen we voor komend schooljaar:

vier groepen maken: groep 1-2, groep 3-4, groep 5
-6 en groep 7-8

De interne begeleiding voor een dag continueren

De directietijd voor twee dagen behouden

Maar ook kunnen we voor drie ochtenden een
onderwijsassistent benoemen.
Deze wordt in het begin van het schooljaar ingezet
om groep 3-4 te ondersteunen; in de tweede helft
van het schooljaar zal zij/hij vooral groep 1-2 ondersteunen.

activiteit

op

‘s Middags alle
kinderen vrij

19-04

Meivakantie

22-04
t/m
05-05

Luizencontrole

06-05

Start zwemles
groep 5-8

09-05

Start thema
milieu

13-05

Koffieochtend

16-05

Na de meivakantie zullen twee leerlingen onze school
gaan bezoeken

Bezoek bieb
groep 7-8

17-05



Groep 1 t/m 4 vrij

17-05

Welk teamleden de groepen gaan bemensen is nog niet helemaal duidelijk.
Vacatures voor de vervanging van het zwangerschapsverlof van juffrouw Didi en voor de onderwijsassistent zijn uitgezet.
Zo gauw als we daar meer duidelijk over hebben zullen we dit melden en dan ook kunnen we u informeren over de bemensing van de groepen .

Welkom aan onze nieuwe leerlingen

Helin Sulaiman
start op 22 mei in groep 1-2



Robi Mulder

gaat vanaf 15 mei groep 1-2 bezoeken

We wensen beiden heel veel succes op onze school
en een fijne tijd bij juffrouw
Pascale en juffrouw Monique

Welkom op onze school.
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Hoe je kinderen op de
fiets krijgt.
In het kader van een afstudeeronderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven is onderzoek gedaan naar het reisgedrag naar de basisschool. Dat leverde 5
tips op hoe je kinderen op de fiets krijgt.
Tip 1: adviseer ouders over de logistiek van het brengen en halen
Veel ouders zien het niet zitten dat kinderen alleen naar school fietsen of lopen, waardoor er een
logistiek probleem ontstaat; wie brengt de kinderen naar school, en hoe doen we dat nog voordat we
naar het werk gaan?
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Tip 2: werk aan veilige en overzichtelijke (verkeers)situaties
Wanneer ouders de veiligheid positief inschatten, zullen zij hun kinderen ook eerder vrij laten en op
de fiets of te voet naar school laten gaan.
Tip 3: breng kinderen met elkaar in contact
Kinderen die andere kinderen kennen, kunnen samen naar school gaan. Deze kinderen reizen vaker
met een actief vervoermiddel naar school, waarschijnlijk omdat ouders zich bij samen reizende kinderen minder zorgen maken.
Tip 4: verhoog het plezier van kinderen tijdens hun trip naar school
Kinderen vinden het leuker om met de fiets of lopend naar school te gaan, dan met de auto. Wanneer
dit plezier verhoogd wordt, is de kans groter dat zij met hun enthousiasme bijvoorbeeld hun ouders
overtuigen.
Tip 5: let op stedelijke dichtheid en connectiviteit bij de ontwikkeling van nieuwe buurten
In wijken met een niet al te hoge stedelijke dichtheid en met meerdere mogelijke routes naar school
(een hoge connectiviteit) is de kans groter dat kinderen met een actief vervoermiddel naar school
gaan.

Prettige meivakantie
en tot 6 mei
Werkjes in het kader van
het thema reizen

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt op 16 mei

