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Extra uitgave
Verkeerde inlooptijd !
Helaas is in de nieuwsbrief van 12 december een verkeerde
inlooptijd voor het kerstdiner geslopen. Het diner is van 18.00
tot 19.00 uur en de deuren gaan om 17.45 uur open!
Uitnodiging
Dinsdag 7 januari ontvangen wij u en uw kind(eren) bij binnenkomst vanaf 08.20 uur tot
ongeveer 08.45 uur graag allemaal in de centrale hal. Samen met u willen we kort het
nieuwe jaar inluiden en elkaar een goed nieuwjaar wensen. Komt u ook ?

Ter herinnering
Nog even ter herinnering: in verband met een studiedag voor alle medewerkers is de
school op maandag 6 januari voor leerlingen gesloten.

Vakleerkracht gymnastiek
Beste ouders, ik ben Lotte Horstman. En ik ben de nieuwe
gymdocente op de P.C. Hooftschool op de vrijdag. Ik geef ook bij
drie andere basisscholen gymles en heb ontzettend veel zin om dit
uit te breiden naar een 4de school. Mijn eigen sporten zijn schaatsen
en klimmen maar nu ben ik vooral te vinden in een Crossfit box om
gewichten te heffen.
Ik hou ontzettend van
sportieve activiteiten in de
bergen. Of het nu skiën,
snowboarden, hiken of
klimmen is dat maakt niet uit. Mijn motto is “We
rise by lifting others”. Wat betekent dat ik mijzelf
richt op andere helpen beter te worden, omdat ik
geloof dat je daar zelf ook van kan groeien. Dit
ben ik in een notendop. Ik hoop binnenkort ook
persoonlijk met veel van jullie kennis te kunnen
maken. En heeft u vragen kunt u deze altijd
stellen. Sportieve groet, Lotte
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Intern Contactpersoon
Vanaf schooljaar 2018-2019 ben ik, juf Francisca, de intern contactpersoon (voorheen
vertrouwenspersoon) van de P.C. Hooftschool.
Wat houdt de functie intern contactpersoon (ICP) in?
Naast het lesgeven in groep 7/8, is het mijn taak het aanspreekpunt van school voor
problemen/klachten te zijn. Iedereen mag mij aanspreken, zowel kinderen, ouders als de
collega’s.
Wanneer er een probleem/klacht is, is de eerste stap om dit te
bespreken met de groepsleerkracht. Komt u er niet uit, dan
kunt u contact met mij opnemen. Het is mogelijk dat u wegens
omstandigheden iets niet met de groepsleerkracht kunt of wilt
bespreken, dan mag u rechtstreeks contact met mij opnemen.
Hoe kunt u mij bereiken?
U kunt mij op vier manieren bereiken.
1. Aanspreken op school.
2. Bellen via de schooltelefoon.
3. Mailen f.bouwmeester@vinkenbaan.nl
4. Briefje in mijn brievenbus. Staat in de hal, naast het keukentje.
Te allen tijden wordt er een afspraak gemaakt.
Op het whiteboard bij de ingang hangt een folder over mijn functie als intern
contactpersoon (ICP-er).
Heeft u nog vragen/opmerkingen, kom dan gerust langs.
Met vriendelijke groet,
Francisca Bouwmeester
Luizen Pluizen
In de 1e week na de kerstvakantie vindt de hoofdluiscontrole plaats. Wij willen graag ons
hulpteam uitbreiden, zodat de belasting per ouder wat minder wordt en we in geval van
een uitbraak, snel actie kunnen ondernemen. De bedoeling is dat we per groep 1 à 2
ouders hebben, die onderling uitmaken wanneer de controle in een klas plaatsvindt in de
geplande week. In de bijlagen treft u het algemene beleid aan dat de school hanteert
omtrent het luizen pluizen.
Annemarieke Spijker is vanuit de school aanspreekpunt (a.spijker@vinkenbaan.nl).
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