Schooljaar 2020-2021

Nieuwsbrief woensdag 28-10-2020
Oproep kascontrole
Is er nog een 2e ouder die met de penningmeester van de Ouderraad de jaarlijkse
kascontrole kan uitvoeren? U kunt zich aanmelden via i.smit@vinkenbaan.nl
Toekenning subsidie leerachterstand Corona
Scholen kregen de mogelijkheid om een extra subsidie aan te vragen, om leerlingen die een
achterstand hebben opgelopen vanwege Corona extra ondersteuning te bieden. Hierbij
hebben wij o.a. gebruik gemaakt van de formatief afgenomen Citotoetsen aan het einde van
schooljaar 2019-2020. Wij hebben deze subsidie aangevraagd en vorige week gehoord dat
deze is toegekend voor een aantal van onze leerlingen. Hier zijn wij ontzettend blij mee. De
komende weken besteden wij aan het vormgeven van de concrete invulling van het
ondersteuningsprogramma (welke leerlingen; welke vakgebieden; analyses formatieve
toetsen en opstellen leerdoelen; welke RT’er; op welke momenten; voor hoelang) en zullen
wij met de betreffende ouders contact opnemen.
MRT groep 2
25 september hebben de leerlingen uit groep 2 meegedaan met een screening voor
Motorische Remedial Teaching. Uit de screening is gebleken dat er geen leerlingen zijn die
in aanmerking komen voor de verdere MRT-lessen.
Versiering decembermaand
Wij zijn op zoek naar wat attributen om de school te versieren voor de komst van
Sinterklaas. Heeft u thuis - op zolder - pantoffels, een metalen spijlenbed en / of een po, dan
horen de leerkrachten van de onderbouw dit graag. U kunt hiervoor mailen naar
n.agadour@vinkenbaan.nl en m.jurrema@vinkenbaan.nl
Bijgevoegd vindt u nog 2 voorbeelden:
Afwezigheid gymleerkracht
De blessure van onze gymleerkracht is helaas nog niet voorbij. Hierdoor hebben de
leerlingen afgelopen maandag geen gymles gekregen. Mocht zij aanstaande maandag nog
niet kunnen werken, dan hebben wij een invaller beschikbaar.
Nieuwe leerkracht groep 3/4
De afgelopen week hebben wij de ouders van de leerlingen uit groep 3/4 al op de hoogte
gesteld van de komst van een nieuwe leerkracht. Corinne Barnhoorn gaat 1 dag per week
lesgeven, omdat Carine Begemann uitbreiding in haar werkzaamheden heeft aangenomen
op een andere school. Marielle Jurrema blijft de overige 4 dagen de vaste groepsleerkracht.
Ook via deze weg willen wij Corinne hartelijk welkom heten bij ons op school. Carine blijft de
kleuters lesgeven op de vrijdag.

Pleegouders gezocht
In Gooi en Vechtstreek is een tekort aan pleegouders. Dat betekent onvoldoende opvang
voor kinderen die (tijdelijk) niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Regio Gooi en
Vechtstreek zoekt zoveel mogelijk mensen die hun huis en hart willen openstellen om
pleegkind(eren) een veilige thuisbasis te bieden. Als pleegouder kunt u het verschil maken in
het leven van een kind. U zorgt ervoor dat een kind kan opgroeien in een veilige
gezinssituatie.
Rijk of arm, samenwonend of single, het maakt niet uit. Wat telt is dat een kind structuur,
warmte en veiligheid krijgt geboden. Een pleegouder moet minimaal 21 jaar zijn. De selectie
van pleegouders wordt gedaan door de zorgaanbieders in onze regio. Pleegouder worden
kan voor verschillende soorten pleegzorg. Soms is dat zeven dagen per week, maar het kan
ook af en toe een weekend zijn, een vakantie, een aantal dagen of dagdelen in de week. Er
is veel mogelijk. Het kan ook zijn dat het kind bij het pleeggezin blijft tot hij/zij volwassen is.
Wilt u meer weten over pleegzorg? Interesse om pleegouder te worden? Op
donderdagavond 12 november kunt u deelnemen aan een online informatiebijeenkomst over
pleegzorg. Tijdens deze avond (20.00 uur tot 21.00 uur) vertellen een pleegouder en een
pleegkind, maar ook de pleegzorgaanbieders, meer over pleegzorg. Er is ruimte om vragen
te stellen of ervaringen te delen.
Datum:
donderdag 12 november
Tijd:
20.00 tot 21.00 uur (inloggen kan vanaf 19.45 uur)
Locatie:
Online, via Zoom
Aanmelden:
www.pleegoudergv.nl
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en de Zoomlink om deel te nemen aan de
bijeenkomst.
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Ouder/kindgesprekken
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Gehele week
13-11

Citotoetsen groep 8
Groep 5 t/m 8: lootjes trekken Sinterklaas
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25-11
26-11
27-11

Studiedag, leerlingen zijn vrij
Schoenzetten op school
Groep 5 t/m 8: surprises inleveren

