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Algemeen
Bericht gemeente Midden-Drenthe
Bent u gedupeerd door de Kinderopvangtoeslag-affaire?
Heeft u te maken met problemen met de belastingdienst
door een terugvordering van de Kinderopvangtoeslag? Of
ontvangt u ten onrechte geen Kinderopvangtoeslag?
Neemt u dan zo snel mogelijk contact op met Mw. Janet
Jager. Zij is binnen de gemeente Midden-Drenthe het
aanspreekpunt voor gedupeerde ouders. Samen met u
kijkt zij welke hulp u nodig heeft.
U kunt haar bereiken via tel. nr. 0593 - 539 222.
Agenda
Datum
4 december
7 december
7-8-9 december
17 december
18 december
21 december t/m 1
januari

Activiteit
sinterklaasfeest
studiedag: kinderen zijn vrij
oud papier container
kerstfeest
kinderen om 12.00 uur vrij

-

-We hebben de mogelijkheid tot uitwisseling met
andere leerKRACHT-scholen in de regio
-We bezoeken bedrijven en ziekenhuizen die al
werken met een verbetercultuur
-We krijgen inzicht door voortgangsmetingen,
waarmee je het effect op school kunt vergroten
-We hebben toegang tot de complete leerKRACHT methodiek via de online academie
We werken als team met een LeerKRACHTbord (zie
hieronder een voorbeeld van ons digitale bord). Per
periode stellen we een doel en 2-wekelijks werken we dit
uit op ons bord. We gaan er vervolgens in de klas mee
aan de slag. Na 2 weken evalueren we de stappen.

kerstvakantie

Digitale bijlage(n)
Centrum Jeugd en Gezin nieuws
welzijnswerk-midden-drenthe-nieuwsbrief-scholen
Omdat u als ouder niet meer in het schoolgebouw komt,
proberen we u middels de nieuwsbrief extra op de hoogte
te houden waar we ons mee bezig houden.
LeerKracht
Ons team werkt samen met Stichting LeerKRACHT aan
verbeteringen in de school.
Het creëren van een cultuur van 'elke dag samen een
beetje beter' is geen technisch trucje met een bord,
maar een verandering in cultuur. Stichting
leerKRACHT ondersteunt ons intensief tijdens dit
proces en helpt ons stap voor stap het programma te
doorlopen.
Dat doen we als volgt:
-We krijgen begeleiding door een leerKRACHT expertcoach op school
-We nemen deel aan online workshops om
onderdelen van de leerKRACHT-methode verder
onder de knie te krijgen

Inspectie
Bestuurlijk inspectieonderzoek
Op donderdag 30 oktober heeft er een bestuurlijk
inspectiebezoek plaatsgevonden. De inspecteur heeft
geconcludeerd dat er geen bestuurlijke risico’s zijn, ook
niet op financieel gebied. Volgend schooljaar volgt een
uitgebreid onderzoek met het nieuwe waarderingskader
van de inspectie. Hierna zullen ook enkele scholen van
Kits Primair bezocht worden.
Themaonderzoek Kwaliteitsverbetering en leerling
populatie
8 december hebben de IB-er en de directeur een online
gesprek met de een inspecteur over bovenstaand thema.
Van dit themaonderzoek wordt geen verslag gemaakt en
er hangt ook geen oordeel van de inspectie aan. Alle
themaonderzoeken samen zijn de basis voor “De staat
van het onderwijs”. Een jaarlijkse publicatie van de
inspectie waarin ze vermelden hoe het is gesteld met het
onderwijs in Nederland.
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Toekenning subsidie corona-achterstanden
We hebben bij het ministerie een subsidieaanvraag
gedaan om extra inzet te kunnen plegen om eventuele
corona-achterstanden weg te werken.
We hebben totaal €27000 toegewezen gekregen. Dit
bedrag wordt besteed aan materialen voor lezen, spelling
en rekenen en aan personeel om de kinderen extra te
begeleiden. Voorwaarde voor de subsidie is ook dat
kinderen thuis extra oefenen. Dit geldt voor de kinderen
die werken met het leesprogramma “Bouw”. Zij kunnen
thuis inloggen om extra te oefenen.
Schoolfruit
De levering voor komende week bestaat uit mandarijn,
komkommer en appel.
Ouderraad
In onze ouderraad zullen gedurende dit schooljaar
wijzigingen plaatsvinden in de bezetting.
Dit betreft onder andere onze penningmeester. Daarom
hebben we afgesproken dat de vrijwillige ouderbijdrage
geïnd zal worden in jan/feb 2021 door de nieuw aan te
stellen penningmeester.
Team
Vanwege gezondheidsredenen werkt juf Patricia op dit
moment iets minder.
Juf Froukje is aan het re-integreren en neemt de
begeleiding van enkele groepjes kinderen over van
Patricia. Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen de extra
benodigde hulp ontvangen.
Feesten in december
Vrijdag 4 december ontvangen we Sinterklaas
Donderdag 17 december vieren we Kerst op school
Informatie over de precieze invulling ontvangt u van de
kunstcommissie.
Vrijdag 18 december zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij,
aansluitend hebben we 2 weken kerstvakantie.

Buitenschoolse opvang
Outdoor BSO: buiten, bladeren en de bosjes in
De herfst is echt een fantastisch seizoen. Dus we gaan
zoveel mogelijk naar buiten met z’n allen.
En wat geeft het ultieme herfstgevoel? Samen een
spontaan bladerengevecht houden!
Op een middag gaan we op pad. Dwars door de bosjes
welteverstaan. We klauteren de geluidswal op. Haast op
handen en voeten. Door de bamboe. Takken opzij
duwend. Brandnetels en braamstruiken ontwijkend. Het
voelt als een echte survivaltocht.
Jachtseizoen, daar zijn de kinderen ook gek op. Een soort
verstoppertje, waarbij de “boeven” zich mogen
verplaatsen en de “politie” ze moet pakken. Later op de
middag, met schemer en mist, is dit extra spannend om te
spelen.
Even later zoeken we binnen. Zou er iemand verstopt
zitten in de donkere wc? Heel grappig, want het is net als
in zo’n spannende film. Gauw de deur opengooien en
hopen dat er niemand zit. Stiekem is het toch wel even
heel spannend. Als er niemand blijkt te zitten, moeten we
vooral hard lachen.
Het is heerlijk om in de herfst lekker naar buiten te gaan.
De kinderen hebben zelf ook zoveel leuke ideeën. Op
naar nog veel uren buitenspel en plezier met z’n allen.
Lijkt uw kind het ook leuk om mee te doen met de
activiteiten bij de Outdoor-BSO van Kits Primair? Dat kan!
Uw kind is van harte welkom. Meer informatie kunt u
vinden op onze website: Outdoor-BSO Kits Primair.
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