Laat maar zien wie je bent!
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C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen

info@cbsdespiegel-dalfsen.nl
www.cbsdespiegel-dalfsen.nl

Agenda
oktober
12
10 min gesprekken
gr 1/2 en 4 t/m 7
17
10 min gesprekken
gr 1/2 en 4 t/m 7
17
Fietscontrole gr 6,7
20
Actie schoenmaatjes
Start: dozen mee
23-27 Herfstvakantie
31
en 1 nov.
Schoolfotograaf
individueel en
gezinsfoto's

Papiercontainer :
De container staat bij
De Welkoop, De Vesting 15.
ma-do: 9.00-18.00
vrijdag: 9.00- 21.00
zaterdag: 9.00-17.00.

Foto’s:
www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl

Iets voor de nieuwsbrief?
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Bijbelrooster:
Ik ben veranderd
Genesis 32: 23-33, Genesis 33: 1-11 en Genesis 35: 6-18
Lang geleden is Jakob weg gegaan van zijn familie. In de verhalen van deze
week ziet hij zijn broer Esau terug. Voordat het zover is worstelt hij bij de
Jabbok en krijgt hij een nieuwe naam: Israël. Die naam laat zien dat Jakob
veranderd is.

Help ...help....
In 2016-2017 is het continurooster ingevoerd en de evaluatie liet zien dat u
als ouder hier erg tevreden over bent.
U bent destijds gevraagd om u op te geven als eetouder in groep 1-2 of om
toezicht te houden op het schoolplein.
We merken dat het ons op dit moment veel moeite kost om het rooster
voor eetouder ingevuld te krijgen.
Als dagcoördinator is het eerste jaar gebruikt gemaakt van het personeel
van Partou op basis van detachering.
Voor het huidige schooljaar zijn deze mensen niet meer beschikbaar mede
omdat Partou binnenkort vertrekt als BSO uit Dalfsen. We zoeken dus ook
enkele ouders die zich beschikbaar stellen als dagcoördinator.
Wat betreft eetouder is er op donderdag nog iemand nodig die ingeroosterd
kan worden op de oneven weken bij groep 1B.
Eetouders blijven overigens altijd welkom omdat het onze ambitie is dat er 2
eetouders op de groep staan. Nu staat er vaak maar 1 ouder op de groep.
Met name in het kader van de verwachte instroom gedurende het
schooljaar, willen we een klemmend beroep op u doen. Alleen met uw hulp
kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen in 1 en 2 ook voldoende aandacht
krijgen tijdens de lunchpauze.
Als pleinwacht zijn er ook nog nodig 2 mensen op maandag in de oneven
weken van 12.20 tot 12.40 uur. (gr 6-8)
Als dagcoördinator zoeken we ouders voor de maandag , en dinsdag of
donderdag
Wat is de taak van de dagcoördinator en welke tijden horen daarbij?
Deze ouders zijn op een vaste dag ingeroosterd. Zij zijn op de hoogte als er
veranderingen of bijzonderheden zijn, en ze houden een verslagje bij. Zij
verdelen op de dag zelf de ouders over de pleinen (als dit niet automatisch
gaat) en bij nood bellen zij de ouders op als die niet komen. Ook regelen zij
dan de vervanging.
Daarnaast gaan ze de klassen langs om te vragen of er bijzonderheden zijn.
Ze houden de kinderen die binnenblijven in de gaten. (Meestal maar een
stuk of 3 die stil zitten te lezen). Bij de pauze wissel kijken ze of het goed
gaat en of iedereen die naar buiten moet ook daadwerkelijk naar buiten
gaat.

Ook vangen ze de kinderen op die een wondje hebben of iets. Zodat de pleinwacht weer snel naar buiten kan.
Met vragen en/of opmerkingen kun je altijd bij hen terecht.
Het is de bedoeling dat de dagcoördinator ongeveer 11.45 aanwezig is en blijft tot alles klaar is. Dat is rond 12.45.
Misschien iets later om nog even te checken hoe het is gegaan en het dagverslag te schrijven.
Tenslotte: het continurooster is succesvol ingevoerd mede omdat met u hulp het toezicht en het lunchen goed
verloopt.
Het is wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we als school en ouders samen zijn aangegaan.
We hebben u dus nodig om het ook in de toekomst succesvol te kunnen organiseren.
Als u niet zeker weet of u de geschikte persoon voor één van de taken kunt u altijd een keer of een paar keer
vrijblijvend op proef meedoen.
Het is ook gewoon gezellig om als eetouder te eten met de kinderen in de groepen 1-2 en om dat een keer te
ervaren kunt u een keer komen kijken hoe een en ander verloopt. Ook het houden van toezicht op het schoolplein
verloopt heel goed. Er zijn zelden incidenten en als er zich iets voordoet waarvan u zich afvraagt hoe te handelen,
dan loopt er in dat geval ook altijd een leerkracht.
Op dit moment telt de school 215 families (lees gezinnen). Dan moet het toch mogelijk zijn het rooster van
eetouder, toezichtouder en dagcoördinator ingevuld te krijgen. Voor alle taken is het niet noodzakelijk dat u elke
week inzetbaar moet zijn. Zoals altijd geldt ook hier: vele handen.......
Last but not least: als vrijwilliger in het continurooster ontvangt u ook een vergoeding. Daar wordt u niet rijk van
maar is meer bedoeld als waardering van uw inzet. Deze vergoeding is gebaseerd op de landelijke norm van de
vrijwilligersbijdrage.
Als u vragen heeft of, nog beter: als u zich op wilt geven voor één van de taken, neem dan contact op met school, of
met Wilma Nederveen: tso@cbsdespiegel-dalfsen.nl

