Nieuwsbrief 21-10-2016
Beste ouders/verzorgers,
Op woensdag 19 oktober vond op school de bijeenkomst van de klankbordgroep
plaats. Tijdens deze avond werd medegedeeld dat Ria Spoelman voorlopig niet op
de Emile Weslyschool terugkomt. Iris den Ridder, die zolang haar taken heeft
waargenomen, zal na de herfstvakantie niet langer werkzaam zijn als
waarnemend directeur op de Emile Weslyschool.
Sandra van der Scheer, gaat naast haar taken als intern begeleider twee dagen
directietaken uitvoeren en wordt de locatieleider. Tot de kerstvakantie wordt zij
één ochtend in de week ondersteund door Iris den Ridder. Sandra zal de hele
week op school aanwezig zijn.

De nieuwe website van de Emile Weslyschool is deze avond ook getoond. Juf
Ingeborg (Dijkstra) heeft er samen met haar man voor gezorgd dat we een mooie,
duidelijke en kleurrijke website hebben die precies de sfeer van school uitstraalt.
Wilt u ook eens een kijkje nemen? Kijk dan op http://weslyschool.nl/.Vanaf
maandag 24 oktober 2016 is de website online.
Het zgn. ‘continurooster’, waar u eerder een brief over ontving, is ook met de
ouders van de klankbordgroep besproken. In de laatste week voor de
kerstvakantie zullen we bekijken hoe het continurooster is bevallen en of we er
mee doorgaan.
Afgelopen dinsdag is er een gesprek gevoerd door het bestuur van de
Suringarvereniging en ouders van onze school met het Buurtplatform Mariaberg/
Blauwdorp. Hier is de wens besproken om van het schoolplein een
natuurspeelplaats voor de kinderen van school én van de buurt te maken. Het
Buurtplatform ondersteunt het idee en gaat, m.b.v. het bestuur en school, een
subsidieaanvraag indienen.

Na de herfstvakantie gaan de kinderen in groep 6, 7 en 8 onderwijs op niveau
krijgen. Dit betekent dat sommige kinderen de leerstof van rekenen, lezen,
spelling of taal van een groep hoger of lager gaan krijgen. Daarnaast krijgen de
kinderen die in een groep lager gaan werken ook pré-teaching, die wordt gegeven
door juf Ingeborg. Pré-teaching is oefenen met de nieuwe leerstof, voordat deze
door de leerkracht in de klas wordt uitgelegd. Pré-teaching helpt om de klassikale
uitleg beter te begrijpen en dus tot een betere prestatie te komen. Meneer Rob
kan zo zijn instructietijd optimaal inzetten en houdt hij tijd over om een verlengde
instructie te geven aan kinderen die dat nog nodig hebben.
Samen met het buurtwerk van Trajekt gaan we nadenken welke activiteiten we
gezamenlijk kunnen oppakken. De griezeltocht van 28 oktober is een voorbeeld
van de samenwerking met de buurt. In de toekomst gaat de school vaker
gebruikt worden om activiteiten uit te voeren voor jong en oud.
U heeft als ouder misschien gehoord dat de school moet sluiten. Dat is op dit
moment echt niet aan de orde. Mocht het zo zijn dat het leerlingaantal in de
toekomst onder de 50 leerlingen zakt, dan is dán het moment aangebroken om te
gaan bekijken wat dit voor ouders, kinderen en leerkrachten betekent.
We zijn als school volop in ontwikkeling, kijken dagelijks hoe we ons onderwijs op
de onderwijsbehoeftes van de leerlingen kunnen afstemmen, organiseren diverse
activiteiten op en rondom school en zoeken verbinding met de buurt.
Heeft u een kind dat binnenkort vier jaar wordt? Schrijf het dan gauw in. Kent u
ouders van kinderen die binnenkort vier jaar worden? Laat ze dan eens een kijkje
op school komen nemen. Zo kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat de Emile
Weslyschool de school voor de buurt is en blijft!
Vandaag begint voor alle kinderen de herfstvakantie. Maandag 30 oktober zien
wij graag iedereen weer terug op school!

Wij wensen u en de kinderen een fijne vakantie,
Team Emile Weslyschool.

