NUMMER 1 - SCHOOLJAAR 2018-2019

NIEUWS VANUIT DE
OUDERVERENIGING

Levert u a.u.b. de machtingskaart in?
Aan het begin van de maand oktober
wordt de ouderbijdrage geïnd.

VAKANTIEROOSTER
Herfstvakantie

15 oktober t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari
2019

Carnavalsvakantie

4 maart t/m 8 maart 2019

Pasen

22 april 2019

Op de eerste nostalgische foto van dit schooljaar zien we het
‘uithangbord’ van de toenmalige broederschool.
Drumband Parcifal – in 1956 opgericht op de Fatimajongensschool – paradeert fier door de tuin van het toenmalige broederklooster aan de Kruisbergstraat. Dit alles onder streng toeziend oog van de broeders die maar wat trots waren op hun
drumband, die louter en alleen bestond uit kinderen die de
Fatimaschool bezochten. Anno 2018 is Parcifal een bloeiende
Drumfanfare ondersteunt door een uitgebreid Majorettepeloton. Zij geven inmiddels ruim zestig jaar kleur geeft aan het
Brunssumse culturele, muzikale leven.

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart

———————————————————————————————————

UITNODIGING

30 mei en 31 mei 2019

Pinksteren

ALGEMENE OUDERAVOND

10 juni 2019

Zomervakantie

Op 5 september: groep 3, groep 4 en groep 6

8 juli t/m 16 augustus 2019

Op 6 september: groep 7 en groep 8
Studiedagen: 17-9-2018,
26-11-2018, 22-2-2019,
5-4-2019
20-5-2019, 5-7-2019
Studiemiddagen: 03-9-2018,
12-10-2018, 19-11-2018,
1-2-2019, 19-4-2019,
13-5-2019, 14-6-2019

Op 13 september: groep 5 en de groepen 1c2
De aanvang is 19:00 uur.
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Een frisse start!?
Beste ouder(s),
We zijn weer gestart. Na de verfwerkzaamheden hebben we de eerste meters gemaakt in het schooljaar 2018 / 2019. De school ziet er opgefrist en kleurrijk uit.
Daar zijn we erg blij mee.
Waar we niet blij mee zijn, is de berichtgeving dat er een te kort is aan vervangers.
Het tekort aan onderwijzers in het basisonderwijs loopt in rap tempo op. In het
eerste kwartaal van dit jaar nam het aantal vacatures ten opzichte van een jaar
geleden met meer dan een derde toe.
Onderwijsstichting Movare geeft richtlijnen. Indien het echt niet mogelijk is om
voor vervanging te zorgen door een onderwijsbevoegd persoon, kunnen de volgende
richtlijnen/oplossingen gelden:
1. Vervanging door een niet onderwijsbevoegde collega binnen de school, bijvoorbeeld een onderwijsassistent/ondersteuner of anders. De onderwijsinstructie dient
echter altijd door de directeur of intern begeleider te worden gegeven, waarna de
resterende lestijd volgt. De directeur of een leerkracht zijn altijd op loopafstand
aanwezig van de niet onderwijsbevoegde collega die les geeft.
2. De leerlingen van de groep van de afwezige leerkracht worden de eerste dag tijdelijk in een andere groep geplaatst om zelfstandig zijn of haar werkpakket te volgen.
3. Indien in de loop van de dag blijkt dat er nog geen vervanging beschikbaar is,
worden de ouders/verzorgers met een noodoproep via media, schriftelijk of telefonisch (afhankelijk van de gebruikelijke communicatie op de school) op de hoogte
gebracht dat de betreffende leerlingen tot nader bericht thuis moeten blijven.
Voor die ouders/verzorgers die geen opvang kunnen regelen, biedt de school de
mogelijkheid tot opvang op school. Dat betekent niet dat de leerlingen onderwijs
volgen, maar er wordt gekeken bij welke andere groepen de leerlingen aan kunnen
sluiten.
Mocht blijken dat vervanging alsnog geregeld kan worden, dan worden de ouders/
verzorgers via media / schriftelijk / telefonisch geïnformeerd en komen die leerlingen de daarop volgende dag weer naar school. Dit geldt ook als de afwezige leerkracht gemeld heeft dat het werk weer hervat kan worden. Er wordt naar gestreefd
dat niet steeds dezelfde groep thuis blijft zitten; de groepen op school zullen rouleren.
Om nog even op het bovenstaande terug te komen, het heeft echt altijd onze hoogste prioriteit dat er te allen tijde een onderwijsbevoegd persoon voor de klas van
uw zoon of dochter staat. Indien niet anders mogelijk maken wij gebruik van de
bovengenoemde oplossingen, waarbij het naar huis sturen van kinderen altijd de
laatste optie zal zijn.
Met vriendelijke groet, Rachelle Buursen en Bert Gubbels
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BSO HUMANITAS VESTIGT ZICH IN BASISCHOOL DE
CALEIDOSCOOP, BRUNSSUM

BELANGRIJKE DATA:
3-9: Studiemiddag
alle leerlingen zijn om 12:00 uur vrij.
Algemene Ouderavonden:
5-9: groepen 3, 4 en 6
6-9: groepen 7 en 8
13-9: groep 5
Alle ouderavonden starten om 19:00 uur
17-9: Studiedag, alle leerlingen vrij

Kijk op kinderen volgens Humanitas
Welkom, veilig, plezier en oog op ontwikkeling. Alles in
je eigen tempo. Dat zijn kernbegrippen in onze pedagogische visie. Onze medewerkers zetten zich dagelijks in
om jouw kind een boeiende dag te bezorgen. Natuurlijk
letten we erop dat er op tijd een gezonde maaltijd of
snack is, dat kinderen genoeg te drinken krijgen. We
zorgen er voor dat naast alle activiteiten er ook rustmomenten zijn op een dag. Dat is de basis in ons werk.

12-10: Studiemiddag

WE STARTEN MET SNAPPET TABLETONDERWIJS!
Wat is Snappet?
Zoals u weet gaat de ontwikkeling op gebied van de digitale technologie met enorme sprongen. We vragen ons al enkele jaren af: wat
kunnen wij hiermee in ons onderwijs?
Dit jaar starten wij met Snappet. De groepen 6, 7 en 8 starten met
gedeeltelijk tabletonderwijs.

Wat hebben kinderen van ons nodig? Even rust of hulp
bij de overstap naar een ander spel? Of zijn ze toe aan
iets nieuws, willen ze op ontdekking? Wij laten ons
graag verrassen.
We zien het als onze taak om de kinderen te stimuleren
om hen, met materiaal en bezigheden of grotere activiteiten, een boeiende dag te laten beleven. Want wij weten allang: van spelen leren ze. En van ontdekken wat je vandaag kunt (en gisteren nog niet), groeit het zelfvertrouwen.
En ook als je op basisschoolschool de Caleidoscoop zit…
...hebben wij plek voor jou op deze nieuwe BSO in het pand van de basisschool.
De BSO máák je zelf mee., want je kunt meedenken over wat we gaan doen en welke spullen we aanschaffen. Het is
jouw vrije tijd en wij denken dat je prima zelf kunt bedenken wat je in die uren bij ons wil doen. Dan zijn we er zelf natuurlijk ook. Voor gezellig bijkletsen zijn we altijd te vinden. En ook wij vinden het leuk om te sporten, te knutselen, te
koken en theater te maken!

Doel van Snappet
Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)
boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden.
Het is een redelijk betaalbare en onderwijsinhoudelijk sterk instrument. Kijk voor meer informatie op
www.snappet.org.

Hoe werkt het?
Onze leerkracht geeft de gewone lesinstructie (met behulp van het digibord). De verwerking (opgaven) doet de
leerling echter via de tablet en veelal niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Is het goed? De leerling kan verder en krijgt opgaven van een hoger niveau aangeboden.
Wat zijn de voordelen:
• De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen.
LET
MAA
OP!
• Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen.
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• Meer individuele differentiatie mogelijk.
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• Direct inzicht voor de leerkracht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen.
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• Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse.
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• Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van om beurten op de computer) doordat ieder kind een eigen tablet
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• Meer doelgericht / opbrengst gericht werken. Doordat Snappet de opgaven heel sterk richt op de einddoelen
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staat niet meer de methode centraal maar het eindresultaat.
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