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Vrijdag 16 september gaan wij met de drie kleutergroepen op
bezoek bij Anouk thuis. Daar hebben ze een grote stal met
heel veel koeien.
Dit is niet alleen leuk, maar ook erg leerzaam.
Wij zoeken nog enkele ouders die mee willen om te rijden.
De kleuters verheugen zich al op dit uitstapje.

Aanspreekpunt

Agenda
Komende week
12-13-14
sept.
13 sept.
14 sept.
14 sept.

Kamp groep 8
OR vergadering
Nacontrole luizen
Kijkje in de Keuken groep 1-2
geel 8.30 uur

Volgende week maandag-dinsdag-woensdag is groep 8 op
kamp met diverse leerkrachten en de directie.
Mocht u iets willen vertellen dat u echt niet aan de juf of
meester kan laten weten, kunt u voor dringende zaken contact
opnemen met juf Leonie. Zij zal voor deze dagen het
aanspreekpunt zijn.

Leerplicht

Belangrijke data
22 sept.
Kijkje in de Keuken groep 6
8.30 uur
23 sept.
Kijkje in de Keuken groep 7
8.30 uur
5 okt.
Dag van de Leerkracht

Binnenkort komt de leerplichtambtenaar van de gemeente
naar de Pax voor een gesprek. Zij controleren of wij op een
correcte manier omgaan met verlofaanvragen.
Het is voor u goed om te weten dat verlof buiten
schoolvakanties alleen wordt gegeven in uitzonderlijke
gevallen. Een schriftelijk verzoek hiertoe dient bij de directeur
te worden ingediend door middel van een bij de directie op te
halen formulier. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de
leerplicht ambtenaar.

Jarigen

(Tand)arts- en orthobezoek dient zoveel mogelijk buiten
schooltijd te worden gepland. Wanneer dergelijke bezoeken
toch tijdens schooltijd moeten plaatsvinden, ontvangt de
leerkracht graag op tijd een bericht. Wanneer een leerling ziek
is, wilt u dan de school telefonisch informeren.

13 sept. Jayda gr. 4
14 sept. Nouara gr. 4

Gefeliciteerd en een gezellige dag!
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Inval leerkrachten
Bij afwezigheid van een leerkracht (bijv. door ziekte) kan de
school de vervanging niet meer zelf regelen. Vervanging
wordt georganiseerd door het Regionaal Transfercentrum
Cella. Het RTC is een samenwerkingsverband van elf
onderwijsbesturen in het Groene Hart (met 97
scholen). Het RTC probeert voor meerdere dagen dezelfde
leerkracht in te zetten. Mocht het RTC geen invallers
kunnen regelen, dan kan het zijn dat groepen tijdelijk
gecombineerd moeten worden. Natuurlijk proberen wij dat
zo veel mogelijk te voorkomen.

Schakelklas
Vanuit de gemeente hebben wij de financiën gekregen om
een schakelklas te starten (voor een schooljaar).
Wat is een schakelklas?
Schakelklassen zijn klassen voor basisschoolleerlingen met
een grote achterstand in de beheersing van de Nederlandse
taal. In de schakelklas krijgen deze leerlingen een jaar lang
intensief onderwijs, gericht op het wegwerken/verkleinen
van de taalachterstand.
Selectie van de leerlingen.
Voordat leerlingen worden toegelaten tot de schakelklas,
wordt vastgesteld of zij voldoen aan de criteria die zijn
geformuleerd voor de doelgroep.
Als vuistregel geldt dat gewoonlijk de volgende typen
gegevens worden gebruikt om de juiste leerlingen te
selecteren:
- toetsgegevens taal;
- advies leerkracht/ IB-er;
- motivatie van de leerling;
- motivatie van de ouders;
- doorstroom vanuit taalklas;
Een andere vuistregel is dat zorgleerlingen buiten
beschouwing gelaten worden. De reden daarvoor is dat de
deelnemers in staat moeten worden geacht om goed te
profiteren van een jaar extra intensief taalonderwijs, dat wil
zeggen dat van hen verwacht wordt dat zij in een jaar tijd
een significante vooruitgang boeken in de ontwikkeling van
hun Nederlandse taalvaardigheid. Dat stelt eisen aan
het leervermogen van de leerlingen.
Praktisch
De leerlingen gaan drie ochtenden in de week naar de
schakelklas (juf Evelien) Ze zitten in een eigen lokaal en
volgen op maat gemaakte lessen.
De middagen zijn zij gewoon in hun eigen klas.
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KISI musical
Op zondag 23 oktober zullen in de Joseph Kerk in Gouda de
Kisi kids de musical ‘De Barmhartige vader’ komen
opvoeren.
De Kisi kids zijn een groep kinderen vanuit heel Nederland,
die regelmatig bij elkaar komen om musicals in te studeren,
maar ook om samen te zingen, bidden, meer over het
geloof te leren en samen van alles te beleven. Voor meer
informatie over de Kisi kids kijk op www.kisi.nl.
Kisi heeft een aantal plaatsen beschikbaar gesteld voor
kinderen uit onze eigen parochie Sint Jan de Doper, om mee
te zingen en dansen tijdens deze musical op 23 oktober.
Heeft u een kind in de leeftijd van ongeveer 7 tot 12 jaar,
die het leuk zou vinden om mee te doen in deze musical,
stuurt u dan een mailtje naar arnold_en_sonja@casema.nl
met in het onderwerp de vermelding ‘Kisi musical’. U
ontvangt dan binnenkort meer vrijblijvende informatie over
hoe dit alles in zijn werk zal gaan.

