
Beste ouders/verzorgers,

In deze mail leest u over de algemene vragenlijsten die komende week verstuurd worden, over de nieuwe opzet
van de tussenschoolse opvang (TSO) en u ontvangt een bericht van de "Meet The Papa's Eerste Van der Hucht"
en een bericht vanuit de MR.

Nieuwe leerlingen op school
Donderdag 1 oktober zijn Noa en Julia in groep 1/2A gestart. Wij wensen hen een leerzame tijd en veel plezier
op school!

Oproep: bonnen van de Bruna en extra exemplaren kinderboekenweekgeschenken
De Kinderboekenweek loopt van 30 sept t/m 11 okt. Koopt u in deze periode bij Bruna een boek, wilt u de bon
dan meegeven naar school? Van alle ingezamelde kassabonnen mag school voor 20% gratis boeken uitzoeken!
Heeft u meerdere exemplaren van het kinderboekenweekgeschenk ontvangen en wilt u deze extra boekjes niet,
dan zouden we die graag willen voor de schoolbibliotheek!

Typetuin groep 7
Woensdagmiddag heeft Kim een bericht aan de ouders van groep 7 geplaatst in Parro, vlak voordat ik een
mededeling deed aan alle ouders over het verkeer rondom school. Het kan zijn dat u het bericht over Typetuin
hierdoor niet gelezen heeft.

WMK - algemene vragenlijst voor ouder en kind(eren)
Eens per 2 jaar vragen wij u om uw medewerking t.a.v. ons integraal kwaliteitssysteem: Werken met Kwaliteit
(WMK). Dit zijn algemene vragenlijsten en vragenlijsten betreffende de sociale veiligheid. De vragenlijsten t.a.v.
sociale veiligheid zijn in 2018 aan u voorgelegd en de uitkomsten gaven ons waardevolle informatie over
gewenste verbeteringen op onze school.
Met de uitkomsten van dit soort onderzoeken kunnen wij ons onderwijs nog meer afstemmen op wat er onder u
en de leerlingen leeft. Om die reden hechten we erg veel waarde aan de mening van ouders, leerlingen en
leerkrachten.

Op 5 oktober a.s. ontvangt u het verzoek om deel te nemen aan een kort onderzoek aangaande de algemene
zaken op onze school. In dat bericht zult u een inlogcode vinden, want WMK wordt online ingevuld. Omdat het
echter een 'webbased' programma is, ontvangt u de uitnodiging van een mogelijk voor u onbekende afzender.
Indien er meerdere kinderen van u onze school bezoeken, ontvangt u dit bericht ook meerdere keren. We zien
graag dat het voor ieder kind wordt ingevuld.

Op 6 oktober a.s. zullen de leerlingen in de groepen 5 t/m 8 ook een verzoek ontvangen om hun eigen
onderzoek in te vullen. Wij versturen deze uitnodiging aan uw zoon/dochter op hetzelfde e-mailadres als de
vragenlijst voor de ouder. We stellen het erg op prijs als u uw zoon/dochter op weg wilt helpen met het invullen
van het onderzoek, omdat we ons ervan bewust zijn dat het taalgebruik in de vragen wellicht niet altijd duidelijk
genoeg is voor uw zoon/dochter. Het is prettig als u dit in dat geval voor hem/haar wilt verduidelijken. Om
beïnvloeding van uw zoon/dochter te voorkomen, nemen wij de vragen niet op school met hen door.

Alvast bij voorbaat succes met het invullen van de vragenlijst en hartelijk dank voor uw medewerking.

Tussenschoolse opvang - nieuwe opzet
Naar aanleiding van de enquête die in het voorjaar is uitgezet met als doel de tussenschoolse opvang (tso) op
onze school te evalueren, zijn we in het team een andere opzet overeengekomen. Deze nieuwe opzet wilden wij
per half maart gaan uitvoeren, maar helaas hebben we dit vanwege corona moeten uitstellen tot het begin van dit
schooljaar.
Een veelgehoorde opmerking van ouders met kinderen in groep 4 en hoger was dat er onvoldoende werd
ingegrepen wanneer er tijdens de tso conflicten waren of dat de tso-medewerkers niet (krachtig genoeg)
optraden.

De school wil kinderen graag in de gelegenheid stellen om op school te blijven tussen de middag en ook de
teamleden hun pauze gunnen. Wij zijn hiervoor afhankelijk van de inzet van vrijwillige medewerkers van wie de



meesten geen pedagogische achtergrond hebben. Dit maakt het begrijpelijk dat zij niet dezelfde vaardigheden
hebben zoals een leerkracht dat kan voor een grote groep.
Een manier om hen hierbij te ondersteunen is om het toezicht samen te doen en te praten over situaties die
plaatsvinden. Wij hopen dat de tso medewerkers zich gesteund voelen door de aanwezigheid van en korte
gesprekken met de teamleden.

We rouleren nu het toezicht, buiten en tijdens het eten in de klassen, zodanig dat er altijd één of meer
leerkrachten op een plein aanwezig zijn. Elke leerkracht behoudt op deze manier zijn half uur pauze. We hopen
dat de kinderen tijdens het buitenspelen merken dat de tso medewerkers en leerkrachten samen optrekken en
dat de kinderen de tso blijvend als prettig ervaren.

Bericht vanuit 'Meet The Papa's Eerste Van der Hucht'
Voor een aantal mensen bekend, maar voor velen onbekend: het Meet The Papa’s Eerste Van der Hucht
golftoernooi! Kortom MTP Golf. Sinds vele jaren spelen een aantal vaders van kinderen een jaarlijks
golftoernooitje. Ondertussen is editie 12 gespeeld, afgelopen 16 september; de ‘Corona-editie’.
Als winnaar van deze laatste editie en organisator van de volgende wil ik graag dit jaarlijks Papa-evenement
onder de aandacht brengen. In plaats van vluchtige praatjes op het schoolplein is dit een leuke manier om
andere vaders te leren kennen. Zoals gezegd is de eerste editie 13 jaar geleden gespeeld en sinds een aantal
jaren is er weinig ‘aanwas’ van vaders van de lagere groepen. Sterker nog, 40% van de vaders die meedoet
heeft geen kinderen mee op school (en kunnen dus ook niet meer winnen, maar doen dus puur mee voor de
gezelligheid!).
Het evenement ziet er veelal als volgt uit: verzamelen op een golfclub in de buurt van Soest, 9 holes spelen,
daarna gezamenlijk dineren incl prijsuitreiking (er is een echte wisselbeker te winnen) en dan voor de liefhebbers
wordt er nog een klein drankje gedaan in de Lindenhof.
Dus alle vaders die geïnteresseerd zijn: stuur een mail aan mij met je mobiele nummer erin, dan kom je in de
MTP Golf app-groep en word je geïnformeerd over de volgende editie.
Mijn idee is om deze weer in juni te organiseren. Leuk als je erbij komt!

Vriendelijke groet, Patrick (vader van Elin, groep 7).

Bericht vanuit de MR
Afgelopen dinsdag 29 september heeft de MR voor het eerst in de nieuwe samenstelling vergaderd. We
bespraken de status van de maatregelen rondom Corona en de voorbereidingen die getroffen zijn zodat kinderen
die tijdelijk ziek zijn of in quarantaine moeten, gewoon door kunnen leren.
De kascontrole heeft plaatsgevonden en daarbij zijn geen afwijkingen geconstateerd. De MR wil Anniek
bedanken voor het goed beheren van de kas de afgelopen jaren. Eén van de leerkrachten zal deze taak
overnemen.
Tot slot hebben we de voorbereiding getroffen voor een kleine MR-brainstormsessie om de doelen voor 2021 te
bepalen. Deze zal in oktober plaatsvinden.

Namens het team wens ik u een goed weekend,
vriendelijke groeten,
Annalies Warnaars


