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      Nieuwsbrief no. 3 19-10-2018      
                                                                                                                                                                                                                                              SAMEN VOORUIT >>> 

 

Agenda november 
• di 30 oktober voorlichting VO schoolkeuze groep 8 (&7) 19.30 uur 

• ma 5 t/m vr 9 november inloopweek 8.30 uur – 8.50 uur 

• ma 19 t/m vr 23 november voorlopige adviesgesprekken groep 8 leerlingen  

• vr 30 november Koffie inloop met directie 

 

Nieuwsbrief 
Vanuit de inbreng van ouders ontvangt u ongeveer eens per maand, naast de losse berichten 

via Social Schools, een nieuwsbrief met wat meer algemene info. Hierin kijken we een stuk 

vooruit en blikken we kort even terug. 

 

Meester Harry 
Woensdag 31 oktober  is officieel de laatste dag dat meester Harry nog in dienst is van Atrium. 

Na 42 jaren onderwijs gaat hij met pensioen. Bescheiden als hij is wil hij geen groot afscheid, 

wil hij niet toegezongen worden, want zoals hij zelf zegt: ‘Ik kom nog zeker terug’. Hij heeft 

aangegeven graag nog gevraagd te worden om, bij nood, in te vallen op onze school. Dat 

wij en onze leerlingen dat fantastisch vinden zult u zich vast voor kunnen stellen. Vele kinderen 

die hij heeft onderwezen onthouden zijn verhalen tot in lengte van dagen. Hij geniet van de 

kinderen en het werken met hen. Mocht u het leuk vinden hem toch de hand te schudden 

dan, houdt uiteraard niets u tegen. Zijn ‘officieel laatste werkdag zal woensdag in groep 4 

plaatsvinden’. 

 

Inloopweek 5 t/m 9 november 
Gedurende een aantal weken in het jaar is het mogelijk om bij de inloop van school een dag 

de start van de lesdag mee te maken in de klassen. Vorig jaar waren deze net voorafgaand 

aan een vakantie. We hebben gemerkt dat dit niet altijd handig is en hebben dit jaar vier 

weken gepland welke zichtbaar zijn in de kalender. 

 

week van 5 t/m 9 november - week van 10 t/m 14 december 

week van 25 t/m 29 maart - week van 3 t/m 6 juni 

 

We hebben gemerkt dat sommige kinderen onrustig kunnen zijn op deze momenten, daarom 

willen we u vragen rekening te houden met een aantal richtlijnen: 

✓ Om alle werkende ouders in de gelegenheid  te stellen hiervan gebruik te maken kunt u in 

de betreffende week kijken welk moment in deze week u het best schikt.  

✓ We  vragen u, voor aanvang van de lestijd in de groep van uw keuze aanwezig te zijn. (als 

u meerdere kinderen heeft). 

✓ Het is niet de bedoeling tussentijds van groep te wisselen.  

✓ Uiteraard kunt u, als u meerdere kinderen heeft, op een andere dag die klas gaan 

bezoeken. 

✓ De activiteiten in de groepen starten om 8.30 uur en zullen ongeveer tot 8.50 uur met een 

uitloop tot  uiterlijk 9.00 uur duren. 

✓ Wilt u het lokaal eerder verlaten vanwege werkverplichtingen dan gaan we er vanuit dat 

u dit zo onopgemerkt mogelijk doet. 

 

Bericht van de MR 
Op woensdag 10 oktober 2018 is de MR voor de eerste keer dit schooljaar bijeengekomen. 

Diverse onderwerpen zijn in de vergadering besproken, zoals: de schoolgids, het jaarverslag 
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MR 2017-2018 en de jaarplannen van 2018-2019. In de komende vergadering gaan we ons 

bezighouden met de profilering van de school en wordt het jaarplan verder besproken. De 

notulen van onze vergadering kunt u vinden op de schoolsite.  

 

Verkeersveiligheid 
Met het donkerder worden van de dagen en de mogelijke 

nattere periode die eraan komt vragen we u om heel kritisch te 

kijken naar hoe u en waar u zich met de auto begeeft rondom 

de school. 

Parkeren in de schoolzone, keren in de schoolzone, zijn 

onverantwoord. We willen u echt vragen om u auto even 

een stukje verder weg te zetten. Bent u vooral niet verbaasd 

of verbolgen als een van de ander ouders u hierop 

aanspreekt. Een veilige schoolomgeving begint bij uzelf! 

 

Terugblik 
• We hebben dit jaar een mooie start gemaakt op school. De nieuwe juffen, Inge, Karen, Myrna 

en Nanda zijn hard op weg zicht te krijgen op hoe we op de PJS werken. Met de komst van 

nieuwe leerkrachten is het team heel bewust een aantal afspraken aan het aanscherpen. 

 

• Dat de sfeer op school positief beleefd wordt krijgen we terug bij de vele 

rondleidingen die veelal resulteren in aanmeldingen van toekomstige leerlingen. 

Heeft u al uw kinderen die nog niet bij ons op school zitten aangemeld? Wilt u, als 

dit niet het geval is, hiervoor dan een inschrijfformulier ophalen? 

 

• Op weg met de methode De Vreedzame school wordt er in alle klassen hard gewerkt om met 

elkaar regels en afspraken te maken welke bijdragen tot een mooie sfeer. 

 

• Er klinkt aldoor meer muziek in de school. De lessen na schooltijd gaan snel 

starten, de kinderen die zich hiervoor hebben aangemeld krijgen hier vandaag via 

Social Schools bericht over. 

 

 

• Wij kregen terug van de mensen van ‘Slim opgewekt’ dat onze leerlingen in 

vergelijking met scholen elders in het land al behoorlijk bewust zijn van het 

belang van hoe belangrijk het is dat wij goed voor ons milieu moeten zorgen. 

We hopen dat u net als onze leerlingen genoten heeft van de afsluiting en dat 

dit ook een onderwerp is dat u bewust met uw kinderen bespreekt. Hiernaast 

de tegel waaronder de voorspellingen van onze leerlingen in een tijdcapsule 

begraven liggen. Wat komt er uit van wat zij bedacht hebben? Wij zijn 

benieuwd. 

 

• Wij hebben in de week na de vakantie een videocontact met de makers 

van Social Schools om onze bevindingen, vragen en ideeën uit te wisselen. Zij 

timmeren ook nog steeds aan de weg en wij hebben, ondanks dat we het 

systeem aldoor beter doorhebben, ook nog wel ideeën die mogelijk te 

implementeren zijn. Zijn er items waarvan u vindt dat we deze tijdens dit overleg 

zouden kunnen bespreken willen we u vragen deze aan ons door te geven. 

 

 

Het team van de PJS wenst u en uw gezin een fijne vakantie toe. We hopen dat de vele 

timmerlieden die in de vakantie hun ‘eigen huis’ gaan bouwen genieten. 

 

Tot maandag 29 oktober. 


