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De afgelopen weken heeft de directie regelmatig verzoeken gekregen voor extra verlof.
Veel van deze verloven zijn volgens de leerplichtwet niet toegestaan en kunnen tot consequenties leiden. Daar is niemand op uit en school wil niet dat de goede relatie in het gedrang komt door een handhaving van de wet. Wij willen daar op een plezierige manier uitkomen en denken dat verheldering en vragen om begrip de oplossing kunnen zijn voor dit
probleem. Als ouder hebben jullie de keuze gemaakt om de kinderen naar school te laten
gaan op ’t Praathuis. Voor hen is het van groot belang dat zij een zo’n normaal mogelijke
schoolloopbaan krijgen aangeboden. De wisseling tussen schoolweken en vakantieweken is
voor menig kind al lastig genoeg. Als “leefgemeenschap” willen we tijdens de schoolweken
zoveel mogelijk met elkaar ons ontwikkelen vanuit hoofd, hart en handen. De andere klasgenoot is in die ontwikkeling een belangrijk persoon. Groepsvorming een belangrijk doel.
Met ons programma rekenen we er op dat de kinderen tijdens de schoolweken ook op
school zijn.
We begrijpen echt dat er situaties zijn waarvoor een verlof aangevraagd moet worden.
Daar zullen we ook de medewerking in verlenen. Maar we vragen jullie ook om de regeling
“extra verlof” alleen te gebruiken voor die momenten, waarvoor ze bedoeld zijn. Ook voor
de nog niet leerplichtige kinderen geldt, graag zoveel mogelijk het school en vakantieritme
volgen.
Diefstallen rond en vernielingen aan de school
Door ouders zijn wij getipt, dat er de afgelopen tijd een aantal malen, vernielingen op het
schoolplein/schoolgebouw hebben plaatsgevonden en/of spullen rondom school zijn verdwenen. Met de nadering van de donkere dagen rondom Kerst, vragen we jullie aandacht
hiervoor. Spullen langere tijd bij school of op het schoolplein laten staan is helaas niet mogelijk. En willen jullie ook extra letten op rondhangend volk? Meestal is een goed gesprek
genoeg, om hen te wijzen op het doel van het speelterrein en het gebouw voor jonge kinderen. Wij werken dagelijks aan een veilige en schone omgeving. Dank voor deze extra
zorg.
Personele wijzigingen
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De aankomende tijd zullen jullie in school een aantal nieuwe gezichten gaan zien. Bij de
Koala’s hebben we een oplossing voor de tijdelijke inzet van Jade en Eveline. Mirjam de Vos
gaat miv 1 december 2019 tot einde schooljaar grotendeels de taken van beide collega’s
overnemen. Jade blijft gelukkig nog de woensdagen. Mirjam is op 13 november op school
aanwezig, om zich aan de klas voor te stellen en om zaken met Jade en andere collega’s te
bespreken. Jullie zullen haar dan ongetwijfeld zien lopen. Op alle woensdagen tot einde
schooljaar is Josine Vos ( geen familie) aanwezig voor het ouderschapsverlof van Kim van
Zuijlen. Beide collega’s veel succes en plezier op ’t Praathuis. We zijn blij dat jullie er zijn.
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Oudertoezicht tijdens lunchpauze
Bij de aanmelding van jullie kind(eren) is het ongetwijfeld besproken. Alle ouders van onze school participeren in de overblijf. Dit is een
belangrijke schakel in onze ouderparticipatie. Veel ouders vinden het waardevol om op deze manier betrokken te zijn bij de stamgroepen
van hun kind(eren). Voor het team geeft de huidige opzet de gelegenheid om samen te lunchen en op te laden voor de rest van de dag.
Voor dit jaar hebben bijna alle ouders zich ingeschreven voor de begeleiding van de kinderen tijdens de middagpauze. Ook voor de toekomst moeten we dit blijven borgen. We begrijpen ook dat het desondanks voor een kleine groep ouders heel erg lastig is, om hier tijd
voor vrij te maken. Is dat voor beide ouders dus echt onmogelijk, dan is er ongetwijfeld een opa/oma, oom/tante, buurvrouw/-man, oppas, goede kennis etc. die met een VOG, jullie taak wil overnemen. Natuurlijk hebben we liever vertrouwde gezichten voor de kinderen en
voor onszelf, maar we begrijpen dat in een enkel geval, de nood de wet breekt.
Van een flink aantal ouders weten we, dat ze graag snel de VOG in orde willen maken, maar helaas niet meer weten hoe de VOG aangevraagd moet worden. Je kunt hiervoor deze link gebruiken:
https://www.vog-aanvraag.nl/praathuis/
Het wachtwoord is: pes
Met MR is opnieuw de regeling “afkoop” besproken ( De regeling dat als ouders niet meewerken aan het aanvragen van een VOG of wanneer zij geen VOG krijgen hen een boete wordt opgelegd van €35,- per jaar) .Deze regeling past erg moeilijk in het Jenaplanconcept. Ook
de M.R. ziet meer in de opvang zoals hierboven is beschreven. M.i.v. het nieuwe schooljaar zal er geen mogelijkheid zijn voor “afkoop”.
Ouders die volgend jaar niet in staat zijn om over te blijven regelen zelf een vervanging. Ook voor het resterende schooljaar geldt, liever
een bekend gezicht met VOG voor de overblijf van uw kind.
De MR onderzoekt samen met de directie nog mogelijkheden om de VOG op een goedkopere manier aan te schaffen
Voor de korte termijn geldt:
Heeft u het nog niet gedaan. Vraag dan snel de VOG aan.
Dank voor uw medewerking
Leo de Bruin
Wij verwelkomen in
de
onderbouw:

02 nieuws uit de onderbouw

Nijlpaarden:
Tijl van Male

Project Maken & Gebruiken:
Vorige week woensdag is het project Maken & Gebruiken door een aantal teamleden met een vrolijk toneelstuk geopend, zoals u in onze
projectbrief al hebt kunnen lezen.
Inmiddels zijn er ook al wat enthousiaste ouders in de groepen geweest om te vertellen over hun beroep.
Zo is bij de Nijlpaarden Lidia, de moeder van Lio, geweest om iets te vertellen over haar werk als verpleegkundige.
De kinderen hebben 3 kwartier geboeid geluisterd en als afwisseling elkaar verbonden en met “echte” spuitjes vloeistof in bakjes gespoten.

Verder gaan we de komende weken op bezoek bij een klompenmakerij en wij willen bij deze vast alle ouders
bedanken voor hun inzet om de kinderen te brengen en te begeleiden bij deze excursie.
Sint Maarten:
In sommige groepen wordt er hard gewerkt aan het maken van een lampion en als het weer het toelaat wandelen wij op 11 november met onze lampion, al zingend, een rondje door de wijk.
Sinterklaas:
In het weekend van 16 november komt Sint weer in het land aan en vanaf dat moment is de school weer in Sintsfeer.
In de groepen zijn weer verschillende hoekjes waar kinderen zich kunnen verkleden, pakjes inpakken, knutselen, verlanglijstjes maken…
etc.
Uiteraard willen wij ook weer graag pepernoten bakken, maar hulp hiervoor zult u via de stamgroepouders ontvangen.
Kleuterklets:
Het gesprek gaat over het lichaam, ongelukjes, gezond eten, scheve tanden…etc
* Jibbe: “Ik had mijn hoofd gestoten en toen kreeg ik daarna een regenboogoog!”
* Juna: ”Gelukkig zijn er nu discobeugels!”
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03 nieuws uit de middenbouw
Project ‘Maken en gebruiken’
Woensdag 30 oktober is ons project ‘Maken en gebruiken’ van start gegaan. Dit project hebben we geopend met een leuke voorstelling
verzorgd door de stamgroepleiders. Hierin kwamen verschillende beroepen naar voren en hebben alle groepen een tegoedbonnenboekje
meegekregen met opdrachten voor de stamgroepleiders. Wie weet ziet u zo’n tegoedbonnenboekje ook thuis verschijnen…
Het project ‘Maken en gebruiken’ delen we op in drie subthema’s: arbeid (week 44 t/m 46), consumptie (week 47 t/m week 51), duurzaamheid (week 2 t/m 8). Inmiddels zijn we gestart met het subthema arbeid. We zijn bezig om een uitstapje naar het stadhuis te organiseren gecombineerd met een ontmoeting met de burgemeester. Gedurende dit project zullen we er regelmatig op uit trekken en gebruik
maken van gastlessen. We houden jullie op de hoogte!

Muzieklessen
Ook dit schooljaar gaat de muziekimpuls verder! Inmiddels zijn we weer gestart met de muzieklessen op dinsdag. Deze worden verzorgd door Anniecke van Delft en Marieke Moraal. De ene week
geven de stamgroepleiders zelf een muziekles, de week daarop verzorgen Anniecke en Marieke
een muziekles die daarop aansluit. De muzieklessen passen binnen onze projecten. Daarom staan
de komende muzieklessen in het teken van het componeren (‘maken’) van muziek.
Gymlessen
Op maandag 11 november, 18 november en 25 november komt Volleybalvereniging VC Shot volleybalclinics verzorgen. Na deze 3 volleyballessen hebben we op maandag 2 december Pietengym.
Deze gymles mogen de kinderen verkleed komen. Gymschoenen blijven natuurlijk nog steeds verplicht.

04 nieuws uit de OV
15 oktober was de ALV, hier hebben we de begroting van afgelopen en aankomend jaar gepresenteerd. Voor iedereen die er niet bij kon
zijn maar wel de begroting in zou willen zien mail ons.
De OV beschikt over reserve gelden en tijdens de ALV gaven we aan dat deze middelen voor een deel misschien besteed kunnen worden
aan goede ideeën.
Zo pleitte bijvoorbeeld iemand voor een groener schoolplein. Mocht jij nou ook nog een goed idee hebben, laat het ons weten.
Deze vraag willen we ook bij de kinderen neerleggen en wie weet komen we zo tot een mooi gezamenlijk doel.
Om er voor te zorgen dat we de reserves niet aan hoeven te spreken voor de lopende activiteiten hebben velen van jullie alweer bijgedragen aan de jaarlijkse ouderbijdrage. Dank daarvoor!
Ouderbijdrage vergeten? Geen probleem, op school liggen nog formulieren voor de automatische incasso. Zelf overmaken kan ook, doe dit
naar rekening NL45 INGB 0008843573 t.n.v Praathuis OV
Om het Praathuiscafé te kunnen blijven draaien hebben we jullie hulp nodig. Van elke klas die weeksluiting
heeft hebben we de hulp van een ouder nodig. Elke klas heeft 2x per jaar een weeksluiting. Per klas zoeken we dus een ouder die 2x wil helpen met het verzorgen van de koffie en thee. Interesse? We horen
graag van je! Mail naar:
ov.praathuis@opo-r.nl
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05 Nieuws uit de bovenbouw
Muziek groep 6
Op dinsdagochtend 15 oktober hebben we met veel ouders en de hele bovenbouw
kunnen genieten van een muzikale presentatie van de kinderen uit groep 6 in de
Saalamander! Na weken oefenen konden ze ons trakteren op liedjes zingen en
spelen op instrumenten. Het was en feest om te horen en zien!
De trotse blikken van de kinderen uit groep 6 waren daarbij ook zeker de moeite
waard. ;)

Voetballessen
De bovenbouwgroepen krijgen momenteel om de beurt voetballessen die worden verzorgd door Jordan (van
Vriendenschaar), georganiseerd vanuit de Brede School Culemborg.

Project Maken en Gebruiken
De kinderen werken aan een presentatie over Arbeid. Ze onderzoeken eerst in groepjes, binnen een gekozen geschiedenisperiode, naar
hoe de mensen toen werkten en met elkaar leefden. Daarna zullen zij de verworven kennis met elkaar delen. We zijn benieuwd naar hun
resultaten!

Informatievond Voortgezet Onderwijs
Voor de ouders en kinderen van groep 8 hebben we 29 oktober een bijeenkomst gehad over het voorgezet onderwijs. Informatie over
wat er het komende jaar allemaal staat te gebeuren en hoe zij zich kunnen voorbereiden op het kiezen van een school die bij hen past.
We blikten terug en vooruit in de tijd met ouders en kinderen. Het was een zeer geslaagde avond!
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06 Nieuws uit de MR
De MR van ’t Praathuis is 12 september jl voor de eerste maal dit schooljaar bijeen geweest. Niet om de vakantieverhalen te delen, maar
om stevig te vergaderen. Er stond namelijk veel op het programma:
Op 10 oktober was de tweede bijeenkomst.
De MR heeft kennisgemaakt met Merle (stamgroepleidster van de Leeuwen), zij komt de personeelsgeleding versterken na het vertrek van
Rob. Ook heeft Leo, de nieuwe directeur, zich aan ons voorgesteld.
We hebben het evalueren en hernieuwen van het schoolplan besproken. In de vergadering van 12 januari zal het schoolplan ter instemming aan de MR worden aangeboden. Opo 15 oktober hebben een aantal ouders tijdens de algemene ouderavond een bijdrage geleverd
aan de totstandkoming van het schoolplan
De zorgen over de verkeerssituatie rond school zijn wederom aan bod gekomen: De drukte neemt weer toe, er ontstaat een doolhof op
het fietsplein en automobilisten en buschauffeurs houden zich niet altijd aan gemaakte/ bekende afspraken. Er zal wederom een overleg
plaatsvinden tussen allen betrokkenen.
Rond de VOG voor ouders die helpen met overblijven heeft de MR zich beraden hoe om te gaan met situaties waarin ouders het overblijven niet rond krijgen of hun beurt afkopen. De grondbeginselen van het Jenaplanonderwijs waarin het belangrijk is dat ouders participeren heeft de doorslag gegeven. Vanaf volgend schooljaar vragen we wederom alle ouders in het overblijven te participeren. Mochten ouders onverhoopt niet kunnen dan dragen zij zelfzorg voor vervanging (met VOG).
Mochten er vragen of opmerkingen zijn: De MR is bereikbaar in de wandelgangen, op het schoolplein of per e-mail: mr.praathuis@opo-r.nl

Jenaplanschool
‘t Praathuis
Meerlaan 26
4103 XZ Culemborg
0345-514111

07 Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 3 december
2019.
Kopij kunt u mailen naar
w.blankestijn@opo-r.nl
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