Fonkelnieuws november
Hierbij de tweede editie van het Fonkelnieuws. De maand december staat voor de deur, een
feestmaand. Zondag 28 november start de Advent; de aanloopperiode van vier weken tot Kerstmis.
We kijken ernaar uit om met alle kinderen deze mooie tijd te beleven en straks samen Kerst te
kunnen vieren.
In dit Fonkelnieuws starten we weer met Diamant nieuws en vervolgens nieuws per locatie.
Veel leesplezier!
Vervangingen
U heeft wellicht gelezen of gehoord over het tekort aan personeel in het basisonderwijs. Ook wij
ondervinden dit wekelijks. PCBO heeft een goede vervangingspool met invallers. Voor langere tijd, bij
bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of ziekte maar ook voor één of meerdere dagen. Als er ‘s ochtends
een leerkracht ziek is, bellen wij vervangingen om te kijken wie er beschikbaar is voor die dag. Helaas
is dit laatste erg lastig omdat er te weinig vervangers zijn. Met name door deze winterperiode; de
griepgolf en natuurlijk Corona. Vaak lukt het dan om intern een en ander op te lossen; schuiven met
leerkrachten en ondersteuners of onze vast leerkrachten die een extra dag komen inspringen. Soms
lukt dit niet en hebben we geen bemensing voor iedere groep. We zijn dan in het uiterste geval
genoodzaakt om een klas naar huis te sturen. Gelukkig is dit nog nauwelijks aan de orde geweest op
de Diamant scholen maar gezien de komende winterperiode willen we dit toch noemen. Mocht hier
sprake van zijn, dan hoort u dit natuurlijk zo snel mogelijk.
Corona
Vanuit PCBO is het dringende advies ouders beperkt in de school te laten de komende periode. Het
kan dus zijn dat gesprekken online plaatsvinden. Ook zullen activiteiten waar ouders en externen bij
betrokken zijn, mogelijk niet doorgaan. We rekenen hierbij op uw begrip. Het onderwijsproces willen
we zo goed mogelijk door laten gaan. We zullen steeds overwegingen en keuzes moeten maken.
We willen u vragen dat, mocht er iemand positief getest zijn in uw gezin, dit door te geven aan
school. In de bijlage kunt u de beslisboom lezen, raadpleeg deze als u twijfelt of neem contact op met
de GGD.
RI&E
In de maand november hebben alle drie de Diamantscholen een RI&E gemaakt. Dit is de Risico
Inventarisatie en Evaluatie. Dit onderzoek en rapport gaat over veiligheid van zowel het gebouw en
plein voor ons allen, als de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers. Hieruit volgt een plan
met aandachtspunten. Dit wordt gedeeld met de MR.

De MQ-scan
In december gaan we starten met de MQ scan tijdens de gymles. Hierbij een uitleg over wat de MQ
scan inhoudt
Motoriek speelt een cruciale rol in de gezondheid van kinderen. MQ scan heeft een unieke methode
ontwikkeld om de motorische ontwikkeling van kinderen te meten én verbeteren in de
basisschooltijd. Snel, simpel en betrouwbaar is de test. Vanaf dit jaar gaat de gemeente Apeldoorn
aan de slag met de MQ scan op een aantal bassischolen. De sport- en beweegregisseurs en
vakleerkrachten gaan op een aantal scholen de MQ-scan uitvoeren. Het is de bedoeling dat er elk
jaar meer scholen hiermee kennis maken uiteindelijk alle scholen in de gemeente hier mee gaan
werken. Zo krijgen we inzichtelijk hoe de motoriek van de kinderen op deze leeftijden is in de
gemeente, in de wijken en specifiek voor elke school afzonderlijk. Wij gaan deze maand ook starten
met de MQ scan, later dit schooljaar zullen we dit evalueren. De kinderen gaan over een
beweegbaan en voeren allerlei motorische vaardigheden uit. De MQ-scan is wetenschappelijk
onderbouwd en met de resultaten kunnen de vakleerkrachten van de scholen weer verder met de
motoriek van de kinderen. Daarnaast is het een mooi middel om te verwijzen naar specifiek
sportaanbod. Het is vooral een erg leuke activiteit voor de kinderen in de gymles en het levert de
leerkrachten data op waarmee ze verder kunnen in hun jaarplan voor de gymlessen.
Sint
Hoera! Sinterklaas is weer in het land en wij mochten onze schoen al zetten. Klungelpiet heeft onze
schoenen toen gevuld maar hij maakte er wel een potje van. Alle schoenen waren verwisseld.
Gelukkig had Klungelpiet een gedicht achtergelaten en uitgelegd waarom het niet helemaal gelukt
was. Groep 1t/m5 is aansluitend naar de voorstelling van de Klungelpiet toe geweest. Dit was een
ontzettend leuke voorstelling waar we allemaal ontzettend van hebben genoten. Maandag zal
Sinterklaas bij ons op school komen. De kinderen zijn al druk aan het oefenen voor de optredens.
Kerst
Aanstaande vrijdag zullen we bij elkaar komen voor de eerste Adventsviering. Ook zijn de
voorbereidingen voor het Kerstfeest in volle gang. De hal is al omgetoverd tot Bethlehem en we
hopen dat we met elkaar een mooi Kerstfeest mogen gaan vieren.
Schoolfruit/schoolzuivel
Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor de schoolzuivel en het schoolfruit. Graag stellen we u op de
hoogte wanneer uw kind hier gebruik van kan maken.

Schoolzuivel
Schoolfruit

Maandag
Ja
Nee

Dinsdag
Ja
Nee

Woensdag
Nee waterdag
Ja

Donderdag
Ja
Ja

vrijdag
Ja
Ja

U kunt uw kind dus elke dag een lege beker/bidon meegeven. Deze zullen we vullen met water of
schoolzuivel. Eigen bekers melk hoeven dus niet meer mee.
Het schoolfruit is niet altijd voor alle kinderen voldoende. U kunt uw kind dus gerust wat extra fruit
meegeven. Via de website van euschoolfruit.nl kunt u zien welk fruit er elke week op school gegeten
kan worden. Onze schoolleverancier is: Verdi Import.

MR
De Medezeggenschapsraad bestaat uit personeelsleden en ouders. Met 2 leerkrachten, Mariet
Meijer en Mirjam van Mourik, en 2 ouders, Gondy Siemelink en Rachel Mulder, vormen wij de MR.
Gondy is de voorzitter en Rachel de secretaris. Na een MR training die wij allemaal hebben gevolgd
zijn wij goed toegerust om deze taak op te pakken.
Iedere school hoort een MR te hebben. De MR is op de hoogte van de beleidsplannen en de
begroting van een school, zodat meegedacht kan worden op het onderwijsbeleid. De MR heeft
instemmings- en adviesrecht. Instemmingsrecht betekent dat deze doelstellingen alleen met
instemming van de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd.
De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de
aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de
school.
We hebben een vergaderplanning voor het gehele schooljaar gemaakt, welke u terug kan vinden in
de Parro-agenda. Hieraan zal voorafgaand aan de vergaderingen de agenda worden toegevoegd.
Wilt u meer weten over de MR leden? Kijk dan in de bijlage die meegestuurd is in het Parrobericht
Extra studiedag op 17 januari:
Aan het begin van het schooljaar is de kalender opgesteld en verspreid in Parro. Echter is er één
datum op deze kalender niet doorgegeven. Waarvoor mijn excuses. De kinderen hebben op 17
januari een vrije dag. De leerkrachten werken op deze dag aan de portfolio’s voor uw kind.
Parkeren bij de school:
Na de aanleg van het hek, ter bescherming van de boom, heb ik contact gehad met de gemeente. Zij
verzoeken ons om niet meer te parkeren rondom het hek. Ik wil u daarom vragen om weer te
parkeren bij het buurthuis of op de Korenaar. We zijn aan het onderzoeken naar de mogelijkheden
van een “kiss-and-ride” zone.

Data
Ma 29 nov: Sinterklaas op school
Wo 22 dec: Kerstfeest op school, informatie volgt
Do 23 dec: volgende Fonkelnieuws
Vrij 24 dec: ‘s ochtends studieochtend gr 1-4 kinderen vrij
’s middags studiemiddag gr 5-8 kinderen vrij
Ma 27 dec: t/m 7 jan kerstvakantie
Week na de kerstvakantie: luizencontrole
Ma 17 jan: Studiedag - kinderen vrij

