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Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van aug. / sep. 2018. Indien u na het lezen nog vragen heeft, neem
dan gerust even contact met ons op (010-4168762).
Welkom
We hopen, dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer lekker is uitgerust.
Alle kinderen, ouders en verzorgers - in het bijzonder de ouders en kinderen die voor het eerst met
onze basisschool te maken krijgen - heten we van harte welkom op Het Middelpunt.
We zijn vandaag weer met plezier begonnen. Het was goed om iedereen weer veilig op school terug te
zien. We hebben verschillende vakantie verhalen gehoord. Vaak met veel enthousiasme over het
plezier. Er waren ook verhalen van kinderen en ouders die moeilijke / lastige situaties hebben
meegemaakt. Als team wensen wij iedereen het beste toe voor dit schooljaar.

Nieuwjaarsreceptie
Nieuwjaarsreceptie in september !! In dit nieuwe schooljaar gaan we in iedere groep starten met een
“Welkom in de Klas!” voor ouders/verzorgers en hun kinderen. Op een informele manier kunt u elkaar
ontmoeten, bijpraten en aan de kinderen laten zien, dat óók de ouders/verzorgers een groep vormen
en dat zij samen met de school gaan voor de beste ontwikkeling van alle kinderen in de groep. Omdat
het voor een groep kinderen belangrijk is, dat de ouders/verzorgers om hen heen staan als groep,
rekenen we op alle ouders.
Wij nodigen u daarom uit op:
- Donderdag 6 september a.s. van 15.00 uur tot 16.00 uur voor de groepen 1-2a,b,c en d
- Vrijdag 7 september a.s. van 11.45 uur tot 12.45 uur voor de groepen 3a, 3a, 4a, 4b en 7
- Dinsdag 11 september a.s. van 15.00 uur tot 16.00 uur voor de groepen 5a, 5b, 6a, 6b en 8.
We kunnen dan met andere ouders en de kinderen wat drinken in het klaslokaal van uw kind. Het is
natuurlijk geen bezwaar als u eventuele broers of zussen van uw kind meeneemt. Wij kijken uit naar
uw komst!

12 september staking in Zuid-Holland en Zeeland
Vorig schooljaar zijn er acties geweest in het basisonderwijs voor betere arbeidsvoorwaarden. Een
signaal dat door leerkrachten wordt aangegeven richting het kabinet. De roep om personeel is groot,
vooral in de Randstad. Wij hebben gelukkig nog steeds voldoende personeel, maar ondersteunen de
acties.
Na de landelijk georganiseerde acties is er een estafette staking gestart. Per keer wordt er in 2
provincies gestaakt.
Op woensdag 12 september staakt het personeel in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Ook op Het
Middelpunt wordt de staking gesteund.
Woensdag 12 september is de school hierdoor gesloten.
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Ontwikkelpunten voor komend jaar
Wij gaan ook dit jaar weer ons onderwijs verder verbeteren. Dat doen wij met de onderstaande
activiteiten:
● We bieden de kinderen dit jaar 2 techniekprojecten aan, waarin ook aandacht is voor de
ontwikkeling van 21e -eeuwse vaardigheden
● We gaan inhoud geven aan de infrastructuur en ICT binnen het dagelijks onderwijs
● We oriënteren ons dit jaar op een nieuwe methode Engels
● We geven vorm aan partnerschap tussen ouders en school door deel te nemen aan het project
Ouderbetrokkenheid 3.0 met de daarbij behorende activiteiten
● We nemen deel aan een project “Kansengelijkheid’. Een project in samenwerking met Einstein
Lyceum en Penta College, waarbij er voor de groep 8-leerlingen extra kansen geboden worden op een
goede doorgaande lijn
● We geven vorm aan de autonomie van kinderen in de hogere groepen t.a.v. hun eigen ontwikkeling
door het voeren van ontwikkelgesprekken

Startgesprekken
Wij hopen u allen te zien tijdens de startgesprekken, waarvoor u volgende week een uitnodiging
ontvangt. De gesprekken zullen plaatsvinden gedurende de eerste weken van het schooljaar. Dit is een
mooie gelegenheid om nader kennis te maken met de leerkracht(en).

INFO-brief
Inde bijlage treft u de brief aan , waarin u veel informatie over het komend schooljaar kunt lezen.
J. Oudshoorn, directeur
L. Pattiwaël, adjunct-directeur

AGENDA augustus / september/ oktober
6, 7 en 11 september
• Nieuwjaarsrecepties (zie boven)
Eerste weken van september • Startgesprekken
Wo. 12 september
• Stakingsdag- school is gesloten
Vr. 21 september
• Schoolreis groepen 1 en 2
Vr. 28 september
• Boekenmarkt
Di. Middag 2 oktober
• Studiemiddag- alle kinderen zijn ’s middags vrij
Do. 11 oktober
• Informatie-avond Voortgezet Onderwijs
Ma. 22 t/m vr. 26 oktober
• Herfstvakantie
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