Nieuwsflits schooljaar 2018-2019
Nummer 02
27-08-18
Agenda
6 september
13 september
26 september

Studiedag: alle kinderen zijn vrij.
Informatieavond voor ouders.
Verjaardag juf Vera.

Gymles groep 5-6 en 7-8
28 augustus
30 augustus
3 september
6 september

Wel
Wel
Wel
Niet

Hoofdluiscontrole
Maandag 20 augustus zijn alle
kinderen gecontroleerd op
hoofdluis. Er is geen hoofdluis en
er zijn geen neetjes gevonden.
Geweldig!
We zijn wel op zoek naar nieuwe kamouders.
Op dit moment hebben we echt te weinig
ouders (of opa’s/oma’s) die ons helpen.
Hoe meer hulp, hoe sneller we klaar zijn.
We kammen op maandagmorgen na de
vakanties.
Helpt u mee?
Stuur dan een mail naar
e.vanteeffelen@spommaasenwaal.nl
Informatieavond
Op 13 september is er voor alle
groepen een informatieavond.
We beginnen om 19.30 uur met
een algemeen gedeelte in de
hal van de school. Daarna kunt
u naar de groep van uw kind voor meer
specifieke informatie over de groep. In groep 8
wordt u ook geïnformeerd over het voortgezet
onderwijs.
Omdat er in iedere groep belangrijke informatie
wordt gegeven over het komend schooljaar
verwachten we dat u hierbij aanwezig zult zijn. Heeft
u meerdere kinderen, kies dan voor de groep die
nieuw voor u is.
Mocht u niet kunnen, laat het ons dan weten.

Adressenlijst en foto’s
In het kader van de nieuwe wet op de privacy
vragen we u om een formulier in te vullen
waarin u wel of geen toestemming geeft voor
een aantal zaken.
Dit formulier vindt u in de bijlage. Op school ligt
een geprint stapeltje. Hiervan kunt u er ook een
meenemen.
Het is belangrijk dat u deze verklaring invult en
weer mee terug geeft naar school.
Contactpersoon en vertrouwenspersoon
U heeft op allerlei verschillende momenten contact
met de school: op ouderavonden,
informatieavonden of bij het halen en brengen van
uw kind. Heeft u een vraag, opmerking of heeft u
ergens zorgen over, dan horen wij dat graag. U kunt
altijd bij de leerkracht van uw kind terecht.
Natuurlijk kunt u ook telefonisch een afspraak
maken voor een gesprek met de directeur of de
leerkracht.
Het personeel van de school voelt zich
verantwoordelijk voor een eerlijke en zorgvuldige
omgang met allen die betrokken zijn bij het
onderwijsproces. Wij streven daarom naar een open
communicatie tussen ouders, leerlingen,
medewerkers en schoolleiding. Wij streven ernaar
dat het onderwijs voor uw kind optimaal is, dat
leerkrachten met vertrouwen en plezier kunnen
werken, dat misverstanden vroegtijdig worden
opgehelderd en dat klachten in onderling overleg op
correcte wijze worden afgehandeld.
De kwaliteit van het onderwijs en klachten
De SPOM-scholen zien een klacht als een advies om
het beter te doen. Uw vragen, opmerkingen en
klachten helpen ons de kwaliteit van het onderwijs
continu te verbeteren.
Schroomt u daarom niet om de leerkracht of de
schoolleiding te benaderen, als u zorgen heeft over
de kwaliteit van het onderwijs. Wacht niet te lang,
want hoe sneller u met de directbetrokkenen
communiceert, hoe sneller een probleem
voorkomen of opgelost wordt.
Als ouder/verzorger bent u altijd vrij om, afhankelijk
van de situatie, te kiezen met wie u uw zorg of klacht

bespreekt. Hoewel wij als organisatie de voorkeur
geven aan het bespreken van de klacht met de
directbetrokkenen, vaak is dat de leerkracht en/of
de schoolleiding, staat het u als ouder altijd vrij om
direct een klacht in te dienen bij het bevoegd gezag
(de bestuurder van SPOM) dan wel bij de landelijke
klachtencommissie. (zie klachtenregeling die u bij de
eerste Nieuwsflits heeft ontvangen)
Op onze school zijn twee medewerkers als
contactpersoon benoemd: Jurgen Florussen en Vera
van Dreumel. De contactpersoon luistert naar uw
verhaal en stelt vragen om helder te krijgen wat de
juiste plek is om uw klacht te behandelen. Hij/zij
heeft geen bevoegdheid om klachten inhoudelijk te
onderzoeken, te beoordelen of te behandelen.
De contactpersoon zal in eerste instantie nagaan of
en hoe alle mogelijkheden benut zijn/worden, om de
klacht binnen school, met de groepsleerkracht en de
schoolleiding, op te lossen. Indien dit niet gelukt is of
wenselijk is, dan wordt met u besloten waar de
klacht voor nader onderzoek c.q. behandeling
voorgelegd wordt. De contactpersoon begeleidt u bij
het inschakelen van een vertrouwenspersoon en zal
achteraf bij u nagaan of de klacht naar tevredenheid
is opgelost.
Coördinator sociale veiligheid
Op basis van de wet sociale veiligheid op school
moeten alle scholen één van de medewerkers
belasten met het coördineren van het beleid ten
aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt
in het kader van pesten. Op onze school is dit een
van de 2 interne contactpersonen, Vera van
Dreumel.
Ouders en leerlingen die te maken krijgen met
pesten en die om wat voor een reden dan ook niet
terecht kunnen bij de leerkracht moeten met hun
verhaal terecht kunnen bij een medewerker van
school, zodat het pestprobleem aangepakt wordt en
de leerling weer veilig naar school kan.
Het aanspreekpunt is verantwoordelijk voor een
aantal acties:
 Opvangen van leerlingen of hun ouders die
te maken hebben met pestgedrag en
luisteren naar de melding.
 Het probleem in kaart brengen.
 Vragen wat de leerling of de ouder al gedaan
heeft om de situatie te veranderen of te
verbeteren.
 Vragen hoe de gewenste situatie eruitziet.
 In kaart brengen hoe deze bereikt kan
worden.
 Duidelijk maken wat de rol van het
aanspreekpunt is.
In de komende periode zullen we dit ook met de
kinderen uit groep 5-8 bespreken.

Informatie van buiten de school
DijkenSport (1 en 2 sept.) met heel veel onderdelen
speciaal voor de jeugd!
Het eerste weekend van september staat
DijkenSport weer op het programma.
Na de zomervakantie krijgen de kinderen uit
Beneden-Leeuwen, Wamel, Dreumel en Alphen een
hardloopclinic.
De jeugdonderdelen zijn verdeeld over 2 dagen:
Zaterdag 1 september:
* Vanaf 08.00 uur Bourgondisch Fruitwandelen (4
afstanden)
* Vanaf 09.00 uur Bourgondisch Fruitfietsen (2
afstanden)
* Vanaf 17.00 uur Rabo Mountainbike Tijdrit
* Om 20.00 uur ColorRun voor 12 t/m 19 jaar
Zondag 2 september:
* Vanaf 09.40 uur Rabo Jeugdlopen (3 afstanden)
Wil jij ook meedoen? Inschrijven kan nu al! Voor alle
onderdelen dien je vooraf in te schrijven. Kijk
hiervoor op www.actiefmaasenwaal.nl of op
www.dijkensport.nl

Bijlage:
Toestemmingsformulier foto’s e.d.

Team basisschool St. Lambertus

