In dit nummer o.a.
• Staking
• Thematisch leren
• en nog veel meer

Nieuwsbrief
Nummer 2 — 29 september 2017

Kalender:
5 okt.

algemene ouderavond

5 okt.

landelijke stakingsdag

12 okt.

algemene ouderavond

16-20 okt.

herfstvakantie

3 november

Rotonda disco

Herinnering Staking 5 oktober
Op 5 oktober kunnen de kinderen niet naar school, omdat de leerkrachten gaan staken. Op onze
school hanteren wij de leus: wij staken voor een beter salaris, dit is belangrijk om het vak aantrekkelijk te maken voor jonge leerkrachten; wij werken voor minder werkdruk. Op die dag ziet
u ons dus wel op school, maar werken wij aan onze taken die er naast het lesgeven zijn.
Alvast bedankt voor uw begrip.
Thematisch Leren op de Rotondaschool
In de groepen 4 t/m 8 zijn de kinderen en leerkrachten gestart met een nieuwe aanpak voor het
leren rondom thema’s. Naast het overdragen van kennis, vinden wij het belangrijk dat we de
kinderen vaardigheden aanleren zoals samenwerken, een presentatie geven, probleemoplossend denken. Omdat we de beste aanpak willen kiezen, proberen we dit half jaar twee methodes uit: Topondernemers en Leskracht.
In de groepen 1-2 en 3 kiezen we thema’s die dicht bij de belevingswereld van jonge kinderen
liggen. In de groepen 3 krijgen de kinderen in de ochtend instructie op het gebied van lezen en
rekenen, in de middag vindt er een verdieping van het geleerde plaats door middel van het spel.
Ouderavond 12 oktober: workshops over onderwijs en opvoeding
In samenwerking met de Ouderraad organiseren we op donderdag 12 oktober vanaf 19.30 uur
een ouderavond waarop we ouders kennis laten maken met diverse onderwerpen die interessant zijn als je schoolgaande kinderen hebt. Via korte workshops van externe instanties en van
medewerkers van onze school, maakt u kennis met: “Rekenen anno Nu”, “Dyslexie op school”,
“Kanjertraining, uitleg voor nieuwe ouders”, “Ik leer leren” , “Thematisch leren”. Het complete
aanbod van workshops en informatie ontvangt u volgende week van ons per mail.
Ouderenquête en leerlingenquête
Voor de zomervakantie hebben we een ouderenquête uitgezet. In het kader van onze cyclus
kwaliteitszorg wilden we graag van u weten wat goed gaat en wat beter kan op onze school. De
respons was helaas laag 29 %. We willen graag van een grotere groep ouders horen wat zij van
de school vinden en welke verbeterpunten er volgens hen zijn. De manier van ondervragen
doen we daarom de volgende keer niet per mail. Bij de volgende rapportavonden zullen we u
vragen om de enquête op school in te vullen. We verwachten dan een veel hogere respons.
Twee verbeterpunten die deze keer vaak werden genoemd: communicatie tussen school en
ouders en de sociale veiligheid op school. Daar zijn en gaan we hard mee aan het werk om dit te
verbeteren. Deze en komende week hebben we ook een enquête onder de leerlingen van de
groepen 6,7 en 8 uitgezet. Ook van hen willen we weten wat goed gaat en wat beter kan.
Uit beide enquêtes halen we verbeterpunten waarover we u een volgende keer zullen informeren.
Flitsnieuws

De veranderingen in telefoonnummers en mailadressen die we afgelopen periode hebben binnen gekregen, zijn door Gerda en Johanna verwerkt. Wijzigingen kunt u altijd
doormailen aan info@rotondaschool.nl. We proberen deze zo snel mogelijk te verwerken.

Wordt uw jongere zoon of dochter dit jaar alweer 4 ? Wilt u hem of haar dan graag op
korte termijn inschrijven. Wij zijn bezig met de planning van komend schooljaar. Dan
kunnen we een plekje vrij houden. Alvast bedankt ! Neemt u contact op via info@rotondaschool.nl

Verzuimaanpak: als school zijn wij verplicht om evt. afwezigheid of te laat komen te registreren. Zorgt u ervoor dat uw zoon of dochter steeds netjes op tijd op school is? Bij veelvuldig te laat komen, moeten wij dit melden bij de Leerplichtambtenaar.

Ouders die hebben meegedaan aan de Total boekenspaaractie, bedankt voor jullie hulp!

Alle ouders die ons hebben meegeholpen bij het schoolreisje en de schoolfotograaf, bedankt voor jullie organisatie! Complimenten of suggesties voor volgend schooljaar zijn
altijd welkom bij orrotondaschool@gmail.com

Een ouder maakte ons erop attent dat er in de brief die is uitgedeeld over Klasbord een
fout staat. De foto’s of berichtjes die u ontvangt via Klasbord, kunnen niet worden doorgestuurd. Echter, als iemand een printscreen zou maken en deze doorstuurt is dit wél
technisch mogelijk. We betreuren onze incorrecte mededeling. Mocht u hier nog vragen
over hebben of uw aanvankelijke toestemming willen intrekken, geeft u dit dan per mail
door aan directie@rotondaschool.nl

Een vraag, opmerking of compliment? Stuur een mail naar directie@rotondaschool.nl

