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
Januari
15 - 26 januari toetsweken Cito
22
Studiemiddag: alle
lln vrij vanaf 12.00 uur
31
10 minutengesprekken
groep 1 t/m 7
Februari
5
10 minutengesprekken
groep 1 t/m 7

Bijbelrooster:
Thema: Jezus wijst naar God Johannes 2: 13-25, 3: 1-21 en 4: 1-26
Jezus gaat naar de tempel, het huis van God. Maar het lijkt er wel een
marktplaats! Jezus stuurt de verkopers weg. Later komt Nikodemus in de
nacht naar Jezus toe en praat met hem over het koninkrijk van God. En bij
een bron vertelt Jezus aan een Samaritaanse vrouw over het levende water.
Zo vertelt hij over God en het nieuwe leven aan iedereen die het horen wil.

Hoera een zusje!:
We feliciteren 'de grote zussen' Sannah (gr. 7a) en Fenne (gr. 5b) met de
geboorte van Floortje Charlotte. Ook de ouders van harte gefeliciteerd en
heel veel geluk en plezier samen!

Nieuwe leerling:
In groep 6a is vorige week Thijs Kolkman gestart. We wensen Thijs een hele
fijne tijd bij ons op school.

Tien Minuten Gesprekken:
Voor de Tien Minuten Gesprekken van donderdag 31 januari en dinsdag 5
februari kunt u zich nog t/m aanstaande zaterdag 26 januari inschrijven via
de website van Schoolgesprek.
Meer informatie vindt u in de bijlage bij de Nieuwsbrief van vorige week.

Gezocht:
Wie heeft er voor ons enkele planken van ongeveer 1,20 m /1,40 m lang en
20 cm breed?
Wij sparen kleine eierdoosje.
De kleutergroepen

Vervanging????

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.

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

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Afgelopen week hebben diverse leerkrachten zich ziek gemeld met griep.
Voor de vervanging wordt dan contact opgenomen bij Slimm
Personeelsbemiddeling van ons administratie kantoor Akorda. Zij beheren
een invallerspool met leerkrachten. Er zijn invallers die een contract hebben
bij een bestuur en die ingezet bij de besturen die aangesloten zijn bij
Akorda. Deze leerkrachten hebben dus een maandelijks salaris en werken
als zij gevraagd worden voor vervanging. Er volgt vervolgens een soort
afrekening. Er zijn ook invallers zonder contract die zich beschikbaar hebben
gesteld om in te vallen.
U heeft kunnen in de media kunnen lezen over het tekort aan leerkrachten
en dat het heel veel moeite kost om tegenwoordig de vervanging rond te
krijgen. Dit treft ook onze school.
We proberen te voorkomen dat we groepen vrij moeten geven en dat de
kans bestaat dat er thuis (op het laatste moment) gezorgd moet worden
voor oppas. In het uiterste geval kiezen we dan voor het inzetten van een
stagiaire, die al heeft laten zien dat ze de groep goed aankan, met al of niet
de gecombineerde inzet van één van onze onderwijsassistenten. Van de
collega’s vragen we dan een soort supervisie en af en toe even binnen te
lopen.

Verzekeringstechnisch heeft het geen consequenties want elke leerling is
onder school verzekerd als er voldoend toezicht is. Daar zorgen we dan ook
voor.
Als er ouders zijn die een onderwijsbevoegdheid hebben en die zich
beschikbaar willen stellen om op De Spiegel in te vallen bij
ziektevervanging, dan heel graag contact opnemen met de school.
We kunnen alle hulp gebruiken in deze tijden van leerkracht tekorten.

Technieklokaal:
We kunnen het lezen in de krant of horen in de media. We kunnen zelfs
busjes rond zien rijden van installatiebedrijven met op de achterkant
gevraag: "Collega's gevraagd".
Er ontstaat, of liever gezegd we hebben al te maken met, een tekort aan
technische vaklui.
Ook de overheid wil meer aandacht voor het vak techniek in het
basisonderwijs en met ingang van 2020 wordt het een verplicht vak.
Daar willen we als Spiegel echter niet op wachten. Als school vinden we het
gewoon heel leuk veel kinderen kennis te laten opdoen over techniek om te
ervaren welk een prachtig vak dit eigenlijk is.
Ons doel is een soort werkplaats in te richten waar kinderen van en door
elkaar kunnen leren. Hierbij richten we ons in eerste instantie op de
groepen 5 t/m 8. Organisatorisch moeten we dit nog inrichten maar toch
willen we alvast een beroep op u doen als ouders van onze school.
Bij de inrichting van een technieklokaal komt heel wat kijken en het budget
is heel beperkt. De eerste twee werkbanken staan er al maar we zoeken
nog minstens 3 werkbanken, gereedschapsborden (plaat
multiplex) 30 stoelen, gereedschap (tangen, hamers, schroevendraaiers,
lijmpistolen, bliktangen, vijlen etc.), etc. Voor de eerste twee werkbanken
hebben we dankbaar gebruik gemaakt van Marktplaats.
Daarom ons verzoek: als u gereedschap heeft dat misschien over is, of
weinig meer gebruikt wordt, neem het mee naar school en leg het in de
doos bij de hoofdingang van De Spiegel of bij de BuitenSpiegel.
U zou ons enorm helpen als we op die manier kunnen zorgen voor de
inrichting en voldoende gereedschap voor onze "Werkplaats".
Let wel: we zoeken geen 'speelgoedgereedschap'.
Ook als u een boormachine heeft die al jaren in een doos zit kunt u die
meenemen. Het spreekt voor zich dat we instaan voor de veiligheid van de
kinderen bij gebruik van het gereedschap. Boormachines worden dan ook
niet door kinderen gebruikt
De 'Werkplaats' is een groeiproces. Op niet al te lange termijn willen we ook
een start maken met de implementatie van een 3D printer en het leren
programmeren voor kinderen.
Een ambitieus project waar we alle hulp bij kunnen gebruiken.

