Nieuwsbrief November 2021
Belangrijke data voor uw planning:
4 november
: Inloopspreekuur GGD - Fysiek of telefonisch (06-83331613)
Week 45/46
: IEP-toetsing Hart & Handen (groepen 3 t/m 8)
9 november
: Vergadering IKC-raad (MR/LOR/AC)
11 november
: Inloopspreekuur SMWO - Fysiek of telefonisch (06-54232072)
15 november
: Fietsenkeuring op het plein (groepen 3 t/m 8)
17 november
: Mad Science Showtime
18 november
: Inloopspreekuur Kindercoach - Fysiek of telefonisch (06-23536234)
Week 47/48
: IEP toetsing groep 8
25 november
: Inloopspreekuur CJG - Fysiek of telefonisch (0113-244388)
2 december
: Inloopspreekuur GGD - Fysiek of telefonisch (06-83331613)
2 december
: Sinterklaas bezoekt het IKC
Afwezigheid/vervanging:
3 / 17 november : Meester Ron afwezig (studiedag) – niet bereikbaar
23 november
: Meester Ron ‘s ochtends afwezig (directieoverleg) - wel bereikbaar
VVN-campagne - AAN in het donker:
Het is herfst, de dagen worden korter en de kans dat je in het donker moet fietsen is groter. Tijd dus om je
fietsverlichting te checken! Hoe sta jij aan?

Hieronder drietal adviezen:
1. Zet je fietslicht aan
Weet je niet wanneer ? Een handige tip is om naar de straatverlichting te kijken. Staat die aan ? Dan is het ook
tijd om je fietsverlichting aan te zetten. Ook bij regen of mist is fietsverlichting verplicht.
2. Check je fiets
Op maandag 15 november organiseren we een fietsenkeuring op het schoolplein, maar je kunt zelf van tevoren
ook al het een en ander doen. Klik hiervoor op de Online VVN Fietscheck.
3. Val op met je kleding
Bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding het beste op. Bij mist valt donkere
kleding juist weer beter op. In alle gevallen helpen reflecterende strips ook om beter op te vallen in het
verkeer.
Is je fietsverlichting kapot ? Repareer het zelf of breng je fiets naar de fietsenmaker, zodat je weer veilig
onderweg kunt. Er zijn handige video's gemaakt om te helpen als je zelf de verlichting wilt repareren. Of je nou
vaste verlichting hebt of batterijverlichting: Klik hier voor de instructievideo’s.

Nieuws van HVO:
Hallo, wat was het fijn om eindelijk weer te mogen starten met de lessen HVO.
Omdat het zo lang geleden was dat we elkaar gezien hebben, zaten de kinderen vol verhalen en vragen.
Voor groep 5 was het extra bijzonder, wij hadden elkaar nog niet ontmoet.
Na het uitdelen van de mappen en leuke gesprekken konden we aan de slag.
Bij ontmoeten hoort natuurlijk ook voorstellen, dat is dan ook meteen het thema voor de groep 5, 'Hallo, ik
ben ....', waarin de kinderen vooral veel ontdekken over zichzelf. 'Wie ben ik, wat vind ik leuk en wat hoort bij
mij'. Zijn we dan allemaal hetzelfde of zijn we misschien allemaal een beetje anders.
In groep 6 zijn we ook gestart met opnieuw kennismaken. Ik deze groepen gaan de kinderen ook op zoek bij
zichzelf, hier gaan we langzaam ook ontdekken dat er kinderrechten zijn. We hebben al ontdekt dat veel
kinderen het fijn vinden om naar school te gaan om daar dingen te leren maar ook om met vrienden te spelen.
Dit zijn al kinderrechten.
In groep 7 en 8 zijn we aan de slag gegaan met het thema milieu en recyclen. Wat is dat nu precies, doen we
dat zelf ook en op welke manier? Is recyclen bv kleding doorgeven aan een ander kind of is het lege flessen
inleveren? Ook gaan we samen op onderzoek uit, welke manier van eten is goed voor mens en natuur. De
komende tijd zullen we daar nog mee doorgaan en gaan de kinderen zelf aan de slag om van iets ouds of
ongebruikts iets nieuws te maken. De kinderen hebben al heel veel goede ideeën.
Voor vragen kunt u altijd contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Miriam
Nieuws van GVO:
We zijn dit schooljaar verhalend gestart met een reis door Egypte en Israël. We leven mee met Mozes en zijn
volk. Bekende stukjes uit dat verhaal zijn de 10 plagen, de 10 geboden(regels) en de splitsing van de Rode zee.
Alle klassen werkten mee aan een thematafel in de hal, waarbij we in het klein Egypte namaakten met
elementen uit het verhaal. Tijdens de les spraken we over het thema, puzzelden we, keken filmpjes, luisterden
muziek en knutselden we af en toe. De creaties zijn voor de vakantie mee naar huis gegaan.
Het hele jaar plaats ik foto’s van onze lessen op mijn online prikbord: padlet.com/JufTina. Neem af en toe een
kijkje en zie waar we mee bezig zijn! (hierop plaats ik geen foto’s van kinderen, alleen werk)
Hartelijke groet,
Juf Tina
Leerlingenraad:
Zoals elk schooljaar zal er na de herfstvakantie vergaderd worden door de leerlingenraad. Door zitting te
nemen in de leerlingenraad kunnen leerlingen de belangen behartigen van hun groep, met initiatieven komen
en zal het MT (Sacha en Ron) de leerlingenraad bij een aantal zaken vragen om advies. Ook worden de diverse
activiteiten geëvalueerd.
Om in de leerlingenraad te komen moet je natuurlijk wel je klas overtuigen dat jij de juiste persoon bent.
Dit jaar nemen de volgende leerlingen zitting in de leerlingenraad:
Groep 5: Siem Planken en Vera Loot
Groep 6: Milouschka Fokke en Thomas Lemmens
Groep 7: Tim Vermeulen en Zoë van Soelen
Groep 8: Evelijn Dieleman en Evi Vermeulen
We wensen deze leerlingen veel succes toe in het komend schooljaar !

Stand van zaken huisvesting Kloetingseschool:
Afgelopen maandag hebben wij, school/bestuur/gemeente, een informatiebijeenkomst gehouden voor de
ouders/begeleiders van de groepen 7 en 8 met als thema de problemen rond de snelle toename van het aantal
leerlingen en de problemen die dat met zich meebrengt. Op dit moment vinden er structureel groepslessen
plaats op de verschillende leerpleinen en dat zorgt voor onrust binnen de school. Tijdens de bijeenkomst van
afgelopen maandag hebben wij het proces tot nu toe uitgelegd en de ouders hebben hun zorgen en bezwaren
geuit. Er zijn fouten gemaakt, vooral in de communicatie en dat betreuren wij.
Aan het einde van deze bijeenkomst is besloten om samen met vier ouders van groep 7 en 8, de mr, de
directeur, de groepsleerkrachten van 7 en 8, een vertegenwoordiger van Kibeo en de gemeente, de
beleidsmedewerker huisvesting en bestuurder van Albero bij elkaar te gaan zitten. De opdracht voor deze
groep is een inventarisatie te maken van alle mogelijkheden om tijdelijke huisvesting te kunnen opvangen
totdat er nieuwe lokalen bijgebouwd zijn. Dit laatste zal hopelijk gerealiseerd kunnen zijn voor de start van het
schooljaar 2023-2024, dus over circa 1 ½ jaar. De keuze is gemaakt om in eerste instantie met deze groep te
starten en beseffen ons dat na de zomer van dit schooljaar het ook de kinderen betreft die nu groep 6 is.
De groep is donderdagmiddag bij elkaar geweest. We hebben alle mogelijkheden nu op een rijtje en gaan
maandag na de herfstvakantie verder om alle voor- en nadelen te benoemen. De volgende stap is kijken welke
opties afvallen en welke overblijven. Uiteraard kijken we hierbij naar het belang van de kinderen, het personeel
en de onderwijskundige uitgangspunten van de school. Dat we in dit proces voor moeilijke keuzes kunnen
komen te staan beseffen we ons terdege. We bespreken deze in alle openheid en transparantie.
Aan het einde van de week na de herfstvakantie zullen we jullie verder informeren over de stand van zaken.
Pim van Kampen
lid CvB Albero

Met vriendelijke groet,

