Nieuws van de maand: september 2019.
Beste ouders/verzorgers,
De eerste maand van dit schooljaar zit er alweer op! Alle leerkrachten hebben
kennismakingsgesprekken gevoerd en wij hebben er alweer een studiemiddag op
zitten!
We hebben een ouderinfo avond gehad waarin we ouders hebben geïnformeerd over
de verbeterplannen n.a.v. het inspectiebezoek.
Helaas hebben we op het moment heftige tijden als het gaat om het structureel bezet
krijgen van alle klassen. We doen onze uiterste best elke dag weer onderwijs te
kunnen bieden aan alle leerlingen, maar helaas lukt het niet altijd. We proberen u als
ouder zo goed mogelijk op de hoogte te houden door de SchoolWapps ouderportaal
te gebruiken. Lukt het aanmelden nou niet? Wij willen u altijd helpen!
Kalender:
2 oktober Start kinderboekenweek
19 t/m 27 oktober Herfstvakantie
18 oktober: instroommoment nieuwe leerlingen
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Ouderavond inspectiebezoek
In de tweede schoolweek hadden we een ouderinfo avond. Tijdens deze avond
hebben we de ouders verteld over ons inspectiebezoek van afgelopen maart, de
conclusies van de inspectie en wat het oordeel ‘zeer zwak’ betekent. Ook hebben we
uitleg gegeven welke verbeterplannen er dan nu ingezet worden en wat u daarvan al
misschien al hebt kunnen horen en zien binnen de school. Daarnaast was er ruimte
om vragen te stellen. Één van de vragen was of de powerpoint gedeeld kon worden
met de ouders. Hij is in de bijlage van de nieuwsbrief toegevoegd
Studiemiddag 2-10-2019
2 oktober hadden wij als team van de Watergeus een studiemiddag. Dit is de eerste
uit een reeks van 5 rondom het pedagogisch handelen. We hebben informatie gehad

over hechtingsproblematieken en onze rol en taak als leerkracht, maar ook de
andere disciplines in onze school.
Misschien heeft u wel gezien dat er door de school onze afspraken hangen. We
vinden het belangrijk om vanuit een veilige en rustige basis aan het werk te kunnen
gaan en we proberen daarin meer duidelijkheid en structuur aan te bieden.
Bericht uit de ouderraad
Onze nieuwe ouderraad is direct in actie gekomen de afgelopen weken. Zo wordt er
in het lokaal van de Orka’s hard opgeruimd om daar een bibliotheek te realiseren.
Daarnaast wordt er gewerkt aan het creëren van rookvrije omgeving voor de
gezondheid van onze leerlingen.
De lege flessen actie loopt als een trein! Eind oktober zal de eerste klas bekend
gemaakt worden die winnaar is van die maand! Dus motiveer leerlingen om alle
flessen te verzamelen.
Binnenkort kunt u ook de brief voor de ouderbijdrage verwachten.
Nog één verzoekje: Zou u alsjeblieft de intekenlijst voor hulpouders willen invullen en
inleveren op school?
Op tijd actie leerplicht
De leerplichtambtenaren van Lelystad doen op verschillende scholen een op tijd/te
laat actie. Ze zullen komende tijd ook onze school bezoeken. Wij zien dat er nog erg
veel leerlingen te laat komen. Het is belangrijk dat leerlingen echt op tijd binnen zijn
zodat onze lessen rustig kunnen beginnen om 8:30uur.
Ouders in school
Wij vinden als team van de Watergeus ou dercontact zeer belangrijk. We zijn graag
op de hoogte over hoe het gaat met een leerling en of er dingen spelen. De
leerkracht is vanaf 15uur beschikbaar om eventueel een afspraak met u te plannen
of telefonisch contact op te nemen. Wij zien op dit moment op school dat er voor
school al veel gevraagd wordt van de leerkrachten en dit veroorzaakt onrust in de
school. Een korte mededeling kan altijd, maar als u vragen en of graag even iets
meer kwijt wil vragen we u dat na schooltijd te doen. We vinden het heel belangrijk
dat onze leerkrachten bij binnenkomst aandacht kan hebben voor alle leerlingen en
rustig de dag kan starten.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van De Watergeus
Loes Ahles
Fonny Docter
Directie

