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ZIEKTE EN INVALKRACHTEN
Naast het gegeven dat er deze week veel kinderen ziek waren kampen we in deze griepgolf helaas
ook met enkele zieke leerkrachten. In het verleden had onze Stichting één medewerkster die op een
zeer voortvarende en succesvolle manier het vrijwel altijd voor elkaar kreeg om een invalleerkracht
te vinden én er doorgaans voor wist te zorgen dat er niet steeds iemand anders voor een groep stond
waarvan de eigen leerkracht ziek was.
Door de komst van de wet Werk en Zekerheid (Wwz) is er echter het nodige veranderd. Omdat
invalkrachten heel snel rechten krijgen is de invalpool overgenomen door een regionaal instituut
waarbij de meeste scholen in Breda e.o. zijn aangesloten. Zij plaatsen dagelijks de invalkrachten op
de scholen waarbij het helaas kan voorkomen dat er sprake kan zijn van meerdere invalkrachten voor
een groep gedurende de tijd dat de eigen leerkracht ziek is.
In dit systeem is het feitelijk niet meer mogelijk om bijvoorbeeld de duopartner van een zieke
leerkracht te vragen omdat die niet in het vervangingssysteem zit. Ook merken we dat het vaker
voorkomt dat er niemand is om te vervangen.
Binnenkort volgt een eerste evaluatie van de procedurele gang van zaken tussen bestuur en CPV
(vervangingspool).

SCHOOLREIS KLEUTERS
De schoolreis voor de kleuters staat op de kalender gepland op 21 juni a.s.
Door een probleem bij onze vaste busmaatschappij is gevraagd om de schoolreis één dag naar voren
te halen naar maandag 20 juni. Wilt u deze wijziging op uw Jaarkalender noteren?

RAPPORTEN
Het rapport is vorige week mee naar huis gegaan en de gespreksavonden zijn inmiddels achter de
rug. Het was voor leerkrachten, kinderen en ouders even een verandering!
We hopen dat het rapport duidelijker is geworden en een goed beeld geeft van de vorderingen van
uw kind(eren). Maar we staan zéker open voor kritiek, onduidelijkheden en suggesties!
We nodigen u graag uit om dit kenbaar te maken omdat het in het belang van ons allemaal is dat het
rapport eerlijk, helder en duidelijk is! Indien zaken verbeterd kunnen worden dan staan wij daar
uiteraard voor open.

PROEFCITO EINDTOETS
Volgende week dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend maken de kinderen van onze groepen 8
de zogenaamde “Proef CITO”.
We gebruiken daarvoor een CITO-toets van één van de voorgaande schooljaren. De leerkracht kijkt
deze toets na en kinderen en ouders hebben dan een globaal beeld wat er ongeveer uit gaat komen.
Meestal wijkt de uitslag van de officiële Eindtoets niet beduidend veel af van zo’n proeftoets.
Daarnaast ervaren de kinderen hoe het is om zo’n Eindtoets te maken. We hanteren namelijk
dezelfde werkwijze zodat de kinderen alvast wat gewend zijn aan procedure en vraagstelling.
Zoals u wellicht weet is de Eindtoets verplaatst naar april en telt deze niet meer mee voor het
schooladvies. Het is nu meer een afsluitende toets waarbij de school zichzelf kan meten met andere
scholen en een bevestiging van het schooladvies wat de leerkracht eerder heeft afgegeven.

PEUTERTUIN EN BSO MERLIJN
Op de Groene Hil zal binnenkort in samenwerking met KOBER een Peutertuin
starten op twee ochtenden voor kinderen van 2 en 3 jaar. Er zal inzake de jaarlijkse
thema’s samengewerkt worden met onze kleutergroepen zodat kinderen vanuit
deze nieuwe Peutertuin Merlijn gemakkelijker kunnen doorstromen naar de
kleuterklas als zij 4 worden.
Daarnaast zal ook BSO Merlijn op de Groene Hil gehuisvest gaan worden. Vanuit het beleid van de
Brede School streven scholen naar de ontwikkeling van Kindcentra waar kinderen indien dat nodig is
de gehele dag kunnen verblijven. Op onze locatie Kroeten was dat vanaf de nieuwbouw al zo
geregeld met KOBER - Dolfijn in hetzelfde gebouw maar op de Groene Hil nog niet.
We zijn natuurlijk blij dat ook de Groene Hil nu hierbij kan aansluiten!
Wilt u nadere informatie over de Peutertuin en/of de BSO dan kan dat via de unitmanager van
KOBER, mevr. Anja Struikman: astruikman@kober.nl

SCHOENENDOZEN MALI
In december heeft een aantal kinderen op de
Groene Hil meegedaan aan een kort en
kleinschalig project.
Eén van onze vaders is op missie in Mali en
daar was het plan opgevat om kinderen van
een naburig weeshuis te verrassen met een
schoenendoos met kleine cadeautjes.
Kinderen die mee wilden doen hebben in
december
enthousiast
een
schoenendoos
gevuld met allerlei leuke dingen waar de kinderen in Mali heel blij
mee zijn!
Alle dozen zijn inmiddels in Mali aangekomen en overhandigd aan de
kinderen van het weeshuis daar.
Bedankt allemaal!!!

OPEN OCHTEND
Op zaterdag 9 april hebben we op beide locaties de jaarlijkse Open Ochtend van 10 – 12 uur.
Deze ochtend is bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind.
Kent u ouders die een school zoeken? Dan hopen we dat u hen alvast wil attenderen op deze Open
Ochtend!

= = = = = = = = = = ingezonden = = = = = = = = = = =

Ik spaar plastic doppen voor KNGF Geleidehonden! Help je mee?
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. Gooi ze niet
weg, maar lever ze in. Je ontlast zo het milieu en steunt KNGF Geleidehonden.
Meedoen aan de doppenactie is heel simpel. Gooi de plastic doppen niet weg, maar spoel ze even
schoon. Alle ronde plastic doppen en deksels zijn welkom, van mineraalwaterflessen,
frisdrankflessen, melk- of yoghurtpakken tot fruitsappakken en sportdrank (zonder het kleine
doorzichtige dopje binnenin). Maar ook doppen van slagroombussen, doseerdopjes van
wasmiddelenflessen en deksels van pindakaaspotten kunnen worden ingeleverd.
Als er minimaal tien vuilniszakken met doppen zijn verzameld, komen chauffeurs de doppen met
busjes ophalen. Zij brengen de zakken naar opslagdepots waarvan er nu drie in Nederland te vinden
zijn. Daar staan zeecontainers en zijn die vol, dan gaan de doppen naar de kunststofverwerker. Het is
niet mogelijk om de plastic doppen bij KNGF Geleidehonden zelf in te leveren.
Aangezien zowel het inzamelen en sorteren als het transport door vrijwilligers wordt uitgevoerd,
komt de gehele opbrengst ten goede aan de opleiding van de geleidehonden. Inmiddels is ruim
40.000 kilo aan doppen ingezameld. Dit betekent twee keer een basisopleiding voor een
geleidehond! Van de doppen worden plastic pallets gemaakt. Plastic recyclen ontlast het milieu en
het spaart bovendien bomen die anders voor de pallets waren gebruikt.
Meer weten? Kijk op www.geleidehond.nl/doppen
Doe jij/doet u/doen jullie mee?
Lever de plastic doppen in op school! Geef ze aan jouw overblijfkracht dan zorg ik, Anne, dat de
doppen worden ingeleverd. Met jullie/uw hulp kunnen we er gezamenlijk vast voor zorgen dat er
méér honden de basisopleiding tot geleidehond kunnen volgen! Leuk als jullie mee willen sparen.
Alvast heel hartelijk dank!
Anne van Sluijs,
overblijfvrijwilliger

