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Beste ouders,

3-11 2016
Aan het begin van dit schooljaar zijn we meteen gestart met een paar nieuwe
accenten:
- We hebben alle ouders met hun kind uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar. Zeker de oudere
kinderen hebben uitgesproken waar ze beter in willen worden en hoe
ouders en school daarbij gaan helpen. Ieder ouderpaar is naar de
afspraak gekomen!!
- We hebben een eerste kijkmiddag gehad, waar u kon komen kijken naar
de resultaten van uw kind. We mochten buiten verwachting veel ouders
ontvangen!!! Over twee weken, op 18 november is een tweede kijkmiddag.
- Meteen aan het begin van het schooljaar zijn we gestart met een veel
strikter beleid op afwijkend gedrag:
1. We accepteren onder geen beding slaan of schoppen. We treden er
telkens op eenzelfde manier duidelijk tegen op.
2. Ook over pesten zijn we duidelijk.

Geen slaan en schoppen
Ruzie is van alle tijden en als er geen ruzie is, spreken tegenwoordig groepen
jongeren af om ergens in het bos met elkaar een potje te gaan vechten.
Maar op onze school niet!! Er wordt niet geslagen of geschopt, ongeacht of
iemand anders ermee begint. De kinderen kennen de regels om bij een ruzie te
handelen:
-stop houd op;
-loop naar een leerkracht voor hulp.
Beginnen met slaan en schoppen is altijd fout gedaan. Antwoorden met slaan en
schoppen is altijd fout gehandeld.
Juffrouw Anita, als IB-er bovenbouw en de directeur, zoeken met de ruzie makers
precies uit wat er is gebeurd.
Wie geslagen of geschopt heeft, mag de rest van de dag niet meer in de groep en
werkt alleen op het kantoor van juffrouw Anita of de directeur. De ouders worden
altijd gebeld en op de hoogte gesteld van het gebeurde en de maatregel.
We maken er geen drama van. Kinderen zijn jong, moeten leren en mogen fouten
maken. We hopen dat ze er van leren doordat ze de rest van de dag niet meer in
de klas mogen. Kinderen kunnen zo twee keer in de fout gaan. Gebeurt slaan en
schoppen een derde keer, dan wordt de leerling toch voor een dag een Time Out
gegeven. Dat betekent, dat de leerling één dag niet naar school mag komen als
strafmaatregel. Het wordt officieel per brief aan de ouders meegedeeld.
De Time out wordt gemeld bij het bestuur van Movare, de leerplicht ambtenaar en
de onderwijs inspectie.
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Soms is afwijkend gedrag ook een roep om hulp. Samen met de ouders bespreken
we de mogelijkheden voor een stukje begeleiding door Alcander of door de
jeugdconsulent.

Pesten
Pesten is een zelfde verhaal. We tolereren geen pesten!! Maar dan moeten we het
wel weten.
Pesten speelt zich meestal in het geniep af:
- in woorden of daden;
- via apps of groepsapps;
- via facebook.
Als we er van horen, gaan we er altijd op in of het nu binnen of buiten de
schoolpoort is gebeurd. Het sleept toch altijd de klas in.
Het is bijna altijd een probleem vanaf groep 5. Juffrouw Anita en of juffrouw
Annemie, als pest coördinator op school, spreken met alle betrokken leerlingen,
zoeken het helemaal uit. Ze maken met de kinderen afspraken over hoe het verder
beter moet gaan. Ze nemen ook altijd met de betrokken ouders contact op en
bespreken het.

Gedragsregels algemeen
Door de hele school hanteren we gedragsregels van PBS, waar u inmiddels wel
mee vertrouwd bent. We spreken positieve gedragsverwachtingen naar leerlingen
uit.
Een van de regels is, dat kunnen werken op de gang altijd rustig gebeurt. Rennen
en hard gepraat naar elkaar hoort daar niet bij. Dan stopt het werken op de gang.
Een en ander mag wellicht een beetje streng over komen. We zijn echter met 300
leerlingen op school en dan zal er toch duidelijkheid moeten zijn, om de boel in het
gareel te houden.
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Enquête onder leerlingen en ouders
We werken aan een kleine enquête onder zowel ouders als de leerlingen van
groep 5 t.m. 8. De bescheiden vragenlijst zal zich met name op de ervaren
veiligheid in school richten.
We hopen u de enquête te kunnen aanreiken tijdens het rapport gesprek. In die
periode laten we de leerlingen ook de vragenlijst invullen.
We zullen het bescheiden houden. Het zal niet meer zijn dan één A-4tje.
Het resultaat zullen we in de medezeggenschapsraad bespreken en vervolgens
ook via de nieuwsbrief naar alle ouders bekend maken.

De drukste periode van het jaar
Voor school breekt de drukste periode van het jaar aan. Het is de periode van
rapporten voorbereiden, rapportgesprekken, Sinterklaas aansluitend de periode
naar de kerstdagen.

Over de verschillende activiteiten gaat u nog bericht ontvangen, maar noteer nu
toch alvast:
Vrijdag 18 november 14.45u kijkmiddag kom even kijken naar de werkjes
van uw kind

Tenslotte:
Een verzoek uit de ouderraad:

Beste ouder/verzorger,
Het nieuwe schooljaar is alweer een paar maanden geleden begonnen.
Na controle, blijkt dat U de ouderbijdrage nog niet betaald hebt.
Helaas kan Uw kind dan niet mee doen met de activiteiten, die door de
Oudervereniging worden georganiseerd.
Wij hopen dat U deze bijdrage van 12,50 euro nog aan ons wil overmaken,
zodat uw kind nog mee kan dan met alle leuke activiteiten.
Het bedrag van 12,50 euro kunt U nog over maken tot 10 november 2016.
Hebt u Stichtingleergeld aangevraagd wilt u dit dan AUB doorgeven.
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LET OP!
U kunt de contributie maar op één manier betalen nl:

door overschrijving op NL 81 RBRB 0919549748 TNV oudervereniging de
Schacht onder vermelding van voor- en achternaam van uw kind(eren) en
de groep.
Termijnbetaling is eventueel mogelijk in overleg met de Oudervereniging.
U kunt hiervoor contact opnemen met Mevr. C. Vievermanns. 0641392899.
De eerstvolgende vergadering van de ouderraad is aanstaande dinsdag 8
november om 13.00u. De ouderraad overlegt dan over de activiteiten
rondom Sint en Kerst. Bent u geïnteresseerd, sluit dan bij het overleg aan.

Namens alle collegae,
Met vriendelijke groet,

drs. L.M.A.Dumont
directeur

__________________________________________________________________
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