NIEUWSBRIEF 28 september 2018

Inspectie
Op 10 september hebben we weer inspectiebezoek gehad. Dit
bezoek was een vervolg op het bezoek van vorig jaar. We
hebben u op de hoogte gebracht van het feit dat de
eindresultaten afgelopen jaar voldoende waren. De inspecteur
heeft de groepen bezocht en een gesprek gevoerd met directie
en IB. We kunnen u melden dat alle onderdelen voldoende of
zelfs goed waren. Natuurlijk kregen we nog een aantal
verbeterpunten mee. Dat zijn mooie punten om de komende
periode mee aan de slag te gaan. Als het inspectierapport
definitief is zullen we het met u delen.
We zijn ontzettend trots op het resultaat.

Leerlingenraad
Wat is de leerlingenraad?
De leerlingenraad is een groep kinderen van de groepen 5, 6, 7
en 8. De kinderen die erin zitten moesten eerst hun speech
houden. Door te stemmen in de groep zijn de kinderen gekozen
Groep 5: Lidia en Ravi
Groep 6: Michelle en Dani
Groep 7: Nora en Sylvan
Groep 8: Julia en Nick
Wat doet de leerlingenraad?
De leerlingenraad vergadert. In de vergadering bespreken we
verschillende punten. De kinderen hebben zo hun eigen ideeën
over de school. Er zijn punten wat beter kan en wat goed gaat.
Die punten bespreken we en als iedereen het er mee eens is
kunnen we het gaan uitwerken. Als we het plan uitgewerkt
hebben kunnen we met een ander punt verder gaan. En zo
beslissen de kinderen eigenlijk mee en wordt de school weer
een stukje beter.
Geschreven door: Julia Smit

Kanjerdag
Vorige week donderdag 20 september kijken we terug op een
geslaagde Kanjerdag.
In de week van het pesten wilden we op een positieve manier
hier aandacht aan besteden.
Hoe gaan we RESPECTVOL om met elkaar. Hoe praten we
RESPECTVOL over elkaar ?
We praten erover in de groep, maar we vonden het ook SUPER
dat dat er zo veel betrokken ouders waren waarmee we mooie
gesprekken hebben gevoerd.
We willen samen dezelfde taal spreken met en over onze
kinderen.
Kort werd er ook in gegaan op de betekenis van de
Kanjerpetten en we merkten dat vooral bij nieuwe ouders dit
niet geheel bekend is.
Op school zijn er informatieboeken te leen voor ouders of zie
www.kanjertraining.nl
Mede mogelijk gemaakt door: Centrum Jeugd en Gezin &
Touradj Amieries kickboksing

Schooljournaal
Welkom
Hallo allemaal,
Wij zijn Jacobien en Lisanne en zitten in
het tweede leerjaar onderwijsassistent op
het Menso Alting in Zwolle.
Dit jaar lopen wij stage op de looschool op
donderdag en vrijdag (Jacobien in groep
1/2 en Lisanne in groep 3)
Wij hebben het al erg naar ons zin en
hopen er een leuk en leerzaam jaar van te
maken!

Schoolgids
Bij dit Schooljournaal ontvangt u de
Schoolgids 2018-2019

Hoogbegaafdheid
thuis
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Ook dit jaar willen wij u de
Oudercursus Hoogbegaafd Thuis
aanbieden.
De oudercursus is voor ouders van
hoogbegaafde kinderen in de
basisschoolleeftijd.
Tijdens de cursus zullen we
verschillende onderwerpen
behandelen, maar is er ook ruimte
voor het uitwisselen van ervaringen
met elkaar.
In de bijgevoegde flyer vindt u meer
informatie over de cursus en in het
bijgevoegde word document kunt u
de ervaring van een ouder lezen.
In de flyer staat waar u zich kunt
aanmelden voor deze cursus.
Wij hopen u te kunnen begroeten.
Vriendelijke groet,
Ina Pieffers en José Tijssen
GelukkigHb begeleiders

Parkeren
Beste ouders,
Mij is gevraagd om een stukje te
schrijven over het parkeren bij
school. Aangezien mij soms de
griezels over de rug gaan hoe
sommige ouders parkeren bij school
en niet op de veiligheid letten van
onze en hun kinderen. Ik zal jullie
eerst NOG EEN KEER uitleggen
waar een KISS & RIDE ZONE voor
bedoeld is. Dit is een zone voor de
school waar je je kinderen uit kunt
zetten en METEEN weer doorrijdt.
Dus NIET parkeren op of langs deze
zone. Dus ook niet langs het
toegangspad naar achteren.
Parkeren mag alleen in de vakken,
langs het fietspad en bij de kerk.
Dus ook bij slecht weer… Dit voor
de mensen die denken dat ze van
suiker gemaakt zijn. Nou ik zal wat
vertellen: DAT ZIJN WE NIET!!! Het
haar op ons hoofd kan alleen maar
nat, pikkerig en uit model raken. SO
WHAT!!!! Supermodel worden we
toch niet meer. We kunnen best
tegen wat regen en de kinderen ook.
A.U.B. Denk hieraan.

VEILIGHEID!!! NIET

parkeren op de Kiss & Ride.
Met een lieve groet van een
betrokken ouder.

Buitenschoolsnieuws
Goed Bezig
Hier vindt u de laatste nieuwsbrief van
Goed Bezig. Hierin staat o.a. het aanbod
voor de komende periode.

AGENDA
4 oktober
4 oktober
5 oktober
22 t/m 26 oktober
1 november
20 en 22 november

Dierendag
Inloopspreekuur CJG
Dag van de leraar
Herfstvakantie
Inloopspreekuur CJG
10 minutengesprekken

Jaarverslagen
MR
Jaarverslag MR schooljaar 2017-2018
De MR bestond afgelopen schooljaar uit:
Oudergeleding:
- Jan-Kees van Stee
- René Post
Teamgeleding:
- Geralde Mekelenkamp
- Inge van der Linde
Afgelopen jaar zijn we 5 keer bij elkaar geweest. Elke
vergadering hebben we het over zaken die van belang zijn voor
de Looschool. We houden het basisplan van de MR erbij. Hierin
staat het reilen en zeilen van de MR beschreven.
De schoolgids en het schoolplan van de Looschool hebben we
besproken en zo nodig gewijzigd of aangevuld.
We hebben het rapport van het inspectiebezoek besproken.
De veranderingen over het continurooster hebben we
besproken. We starten volgend schooljaar (2018/2019) met
het continurooster. Dit rooster bestaat uit 5 gelijke dagen. (van
8.30 tot 14.15 uur) De opvang tussen de middag regelt het team
zelf. We hebben het gehad over de communicatie van de
ouders. De communicatie is open en eerlijk. Ook hebben we het
taalgebruik door leerlingen besproken. De Bond tegen het
Vloeken heeft een gastles verzorgd.
Zoals elk jaar wordt de begroting, de ouderbijdrage,
vakantierooster, het formatieplan, het inzetplan, het taakbeleid,
het stageplan en het nascholingsplan in de MR besproken en
goed gekeurd.
De vereniging is nu een stichting geworden met een Raad van
Toezicht. Het 5e lid voor de Raad van Toezicht is ingevuld. Dit
gaat Mark van de Streek doen.
René Post heeft afscheid genomen van de MR. We bedanken
hem voor zijn inzet!
Judith de Jong komt nieuw in de MR. Van harte welkom!

Ouderwerkgroep
De ouderwerkgroep bestaat uit een achttal enthousiaste en
betrokken ouders en een tweetal leraren die de samenwerking
opzoeken met de overige leerkrachten van school. Wij bieden
onze hulp aan bij het organiseren van activiteiten door het
schooljaar heen. Denk hierbij onder andere aan het organiseren
van dierendag en ondersteuning geven bij de sinterklaas- en
kerstviering. Daarnaast organiseren wij de deelname aan de
wandelvierdaagse. Tussendoor regelen we kleinere activiteiten
zoals bijvoorbeeld deelname aan nationale pannenkoekdag.
Ook zetten we onder andere de worsten- en stroopwafel actie
op om geld in te zamelen wat weer ten goede komt aan de
kinderen van de Looschool. Eind vorig schooljaar is, na
jarenlange betrokkenheid, Marylin Heuvelink gestopt met de
ouderwerkgroep. Helaas voor ons, ze heeft veel betekend voor
de ouderwerkgroep. Wel mochten we twee nieuwe leden
welkom heten: Jacobien Doornewaard en Carola van ’t Hul, wat
fijn dat jullie ons komen helpen, we wensen jullie een hele fijne
tijd!
De bestaande leden zijn: Natascha Brandenburg, Henriette ten
Hove, Henriette Jansen, Lucilla Mulder, Danielle Hulshof,
Annelies van ’t Hul, Juf Jolanda en Juf Inge. We wensen iedereen
een heel fijn en leerzaam schooljaar!

