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Het jaar is weer om…
Het is inmiddels koud buiten, de bladeren zijn (bijna) allemaal verdwenen. De kerst staat voor de deur en
aan 2018 komt langzaam een einde. We maken ons op voor een nieuw jaar met nieuwe voornemens en
de vraag wat 2019 ons weer gaat brengen.
Ook wij als team kijken zo aan het einde van het jaar terug en denken aan alles wat we dit jaar weer
hebben gedaan samen met de kinderen, de MR, de ouderraad, ouders, vrijwilligers…bijzondere, moeilijke
en soms eenvoudige activiteiten die we samen hebben neergezet. Een jaar waarin weer hard is gewerkt
en veel is bereikt. Een jaar waarin we alle kinderen weer vele stapjes verder hebben kunnen brengen.
Ook zijn er al weer genoeg plannen voor 2019…mooie plannen waar we samen weer mee op weg gaan.
Maar eerst gaan we genieten van de vakantie.
Team Kindcentrum Op De Horst

Juffrouw Ramona
Juffrouw Ramona van groep 4 zal vanaf januari tot aan de zomervakantie andere taken gaat verrichten
binnen Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG). Vanuit de master opleiding pedagogiek krijgt zij de
kans om een paar maanden de AC-ers (voorheen Intern Begeleiders) te ondersteunen in hun taken.
Voor haar is dit een uitdagende stap, maar dit betekent wel dat we op zoek moesten gaan
naar vervanging voor groep 4. Daar zijn we uiteraard direct druk mee aan de slag gegaan.
Vanaf januari tot aan de Kerstvakantie zal groep 4 op maandag en dinsdag vervangen
worden door juffrouw Anyssa.
Anyssa staat tot aan de kerstvakantie op basisschool Breedeweg, na deze vakantie komt zij ons team
versterken. Wij wensen haar heel veel werkplezier toe binnen ons Kindcentrum.
Ramona zal tot aan de kerstvakantie lesgeven in groep 4. De kinderen en ouders van groep 4 zijn eerder
deze week al op de hoogte gebracht van dit nieuws.

Voor in de agenda/reminder
Om organisatorische redenen is de Bingo avond verzet.
Zet alvast in uw agenda: vrijdagavond 8 februari
Kindcentrum Op De Horst.
U komt toch ook?
Groeten van De Ouderraad

avond voor jong en oud in de gymzaal van

Leerlingenraad

Vanaf februari 2019 starten we met een leerlingenraad bij ons op
school, gevormd uit leerlingen van de bovenbouw. De kinderen
gaan via de leerlingenraad actief meedenken en praten over
ontwikkelingen in school. De kinderen leren initiatief te tonen en
medeverantwoordelijkheid te nemen voor het bespreekbaar maken
van onderwerpen die zij belangrijk vinden.
Samenstelling van de leerlingenraad:
 2 leerlingen per bovenbouwklas (groep 5 t/m 8) vertegenwoordigen hun groep tijdens de
vergaderingen, dit kunnen iedere vergadering 2 andere kinderen zijn.
Welke ideeën worden meegenomen naar de vergadering van de leerlingenraad?
 Er komt een ideeënbox in de klas, de ideeën worden een paar dagen van te voren besproken en
er wordt bepaald welke onderwerpen tijdens de vergadering aan bod zullen komen.
 Per vergadering kunnen maximaal 2 onderwerpen per klas worden aangedragen.
 De onderwerpen worden schriftelijk ingediend bij Daphne. Zij maakt de agenda en zet het
onderwerp Pesten daar als vast agendapunt op.
Wie, waar, wanneer, hoe lang?
 Bij de vergaderingen zijn de klassenvertegenwoordigers, Daphne en een notulist van groep 8, die
op een laptop mee typt, aanwezig.
 De vergaderingen van de leerlingenraad zijn op school, onder schooltijd, 5x per jaar op de 1e
maandag van de even maanden (februari, april, juni, (augustus is vakantie) oktober, december).
 Een vergadering duurt tussen de 30 en 45 minuten.
In het Plakkaat komt na elke vergadering een terugkoppeling te staan.

Studiedag 6 december
Op donderdag 6 december waren alle kinderen een dagje vrij om uit te slapen, uit te rusten van de
inspannende tijd en met hun van de Sint gekregen cadeautjes te spelen.
De leerkrachten maakten die dag een inspirerende studiedag mee.
Op donderdagochtend 6 december namen wij o.a. de tijd om met het gehele team eens te kijken naar
de mogelijkheden voor eventueel nieuw schoolmeubilair.
Wat hebben we nodig? Wat zoeken wij? Wat zijn de onderwijsbehoeftes van de groepen, van de
individuele kinderen hierin? Wat past bij onze visie op onderwijs? Wat is praktisch, uitdagend en
ervaringsgericht?
Inmiddels is er een werkgroep gecreëerd die samen verder gaat kijken. Het zal een goed doordacht
traject moeten worden, want mochten we overgaan naar nieuw meubilair dan is dit een aanschaf voor
minstens zo’n 20 jaar!

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen toe, maak samen
mooie herinneringen en geniet van en met elkaar. Voor 2019
wensen wij jullie een gezond, mooi en succesvol jaar toe.
Dat al jullie wensen mogen uitkomen…

