
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Met de Olympische Winterspelen in volle gang, laten wij ook een
deel van het plein in winterse sferen omtoveren. In Parro heeft u
deze week kunnen lezen dat er de hele volgende week een
ijsbaan op het schoolplein staat.
De gymlessen op maandag van de groepen 3 t/m 8 verplaatsen
zich naar de ijsbaan. Er wordt op maandag tussen de middag zelfs
gezorgd voor Koek & Zopie door de Feestcommissie voor alle
leerlingen. Op dinsdag gaan de kleuters voor de eerste keer het ijs
op. Mocht u nog ijshockeyschaatsen hebben liggen, we zouden ze
graag lenen volgende week.

Wij zijn op zoek naar een of twee nieuwe collega’s!

Helaas gaat Stevie van Buuren, leerkracht van groep 3, per 1 april
a.s. een nieuwe uitdaging aan buiten het onderwijs.
We hebben een vacature uitstaan op onze eigen website,
Meesterbaan, Indeed, Facebook en LinkedIn.

Deelt u de vacature in uw eigen netwerk? We hopen op veel
respons en informeren u na half maart over hoe we de
groepsbezetting gaan invullen.

In de kinderboekenweek hebben we met uw hulp een enorm
bedrag gespaard dat we bij Bruna mogen inwisselen voor nieuwe
boeken. Veel dank voor alle hulp, want: onze school mag voor
€200,- gratis boeken uitzoeken bij Bruna!

Een goed weekend gewenst.

Hartelijke groeten,
namens het team,
Annalies Warnaars
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https://www.vanderhucht-pauluspotter.nl/vacature-leerkracht
https://www.meesterbaan.nl/onderwijs/184256-vacatures-groepsleerkracht-leerkracht-middenbouw-04-10-fte-soest.aspx
https://nl.indeed.com/jobs?q=middenbouw&l=Soest&vjk=3023f924fea55ed0
https://www.facebook.com/1evanderhuchtschool/
https://www.linkedin.com/posts/annalieswarnaars_vacature-leerkracht-middenbouw-04-10-fte-activity-6897133602975363073-bwiE
http://www.vanderhucht-pauluspotter.nl


Nieuw op school

Afgelopen week is
Sahra gestart bij
Marieke en Pauline in
groep 1/2A.

Victor is half januari
gestart in groep 1/2C
bij Linda.

Wij wensen hen een
leerzame tijd en veel
plezier op school!

Agenda

IJsbaan op het plein:
ma 14 t/m vr 18 feb

Niet-lesweek en
voorjaarsvakantie:
maandag 21 februari
t/m vrijdag 4 maart

groep 1 t/m 7
rapport mee: ma 7 mrt

groep 1 t/m 7
rapportgesprekken:
ma 14 t/m vr 25 maart
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Noodlokalen
Vandaag is de technische oplevering geweest van het noodgebouw.
De komende periode worden de puntjes op de i gezet en gaan wij over
tot het inrichten van de lokalen. Later ontvangt u via een nieuwsbrief
van ons een impressie van de lokalen.

Luizenpluizen
Er zijn in twee groepen luizen geconstateerd. Wilt u hier alert op zijn en
behandelen bij neten of luizen? Na de vakantie willen wij weer een
keer in alle groepen de haren laten controleren op luizen.

Niet-lesweek
In de week van maandag 21 februari is school gesloten voor de
kinderen. Het personeel is wel op school aanwezig en werkt aan de
niet-lesgevende taken zoals professionalisering, administratie,
onderzoek, overleg, de plannen voor het komende half jaar en de
voorbereiding van lessen met collega’s.

De wet schrijft voor dat een kind in 8 schooljaren 7520 uur les moet
krijgen, dus gemiddeld over 8 jaar 940 uur per jaar. Een jaar loopt, voor
deze berekening, van 1 okt. tot 30 sept., dan maakt het namelijk niet
uit of de zomervakantie vroeg of laat is. Het aantal lesuren (5,5 uur op
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en 4 uur op woensdag) wordt
opgeteld. De extra uren, boven de 940, worden voor een deel ingezet
voor ‘lesvrije dagen’ (zgn. studiedagen). Bij de verdeling houden we
rekening met wat prettig is voor de ouders en wat zinvol is voor de
leerkrachten.

NCO - onderzoek
Onze scholen nemen jaarlijks deel aan het Nationaal Cohortonderzoek
Onderwijs (NCO). Door het verzenden van de reken- en
taalopbrengsten vanuit ons leerlingvolgsysteem (LVS) leveren wij een
bijdrage aan het verbeteren van het onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek. Deze gegevens zijn volledig anoniem en leveren
statistische gegevens op.

Dit zou zonder uw expliciete toestemming mogen plaatsvinden, maar
we willen u de gelegenheid bieden om hier bezwaar tegen te maken. U
kunt dit uiterlijk t/m 21 februari doen via een mailbericht aan
info1e@vanderhucht.nl of de privacy-instellingen in Parro te wijzigen.
Wij noteren uw bezwaar in onze administratie en de gegevens van uw
zoon/dochter zullen dan niet worden verzonden. Indien wij geen bericht
van bezwaar van u ontvangen gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat
met het verzenden van de genoemde gegevens.
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