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Van het team
Juf Cindy: We nemen voor de kerstvakantie afscheid van juf Cindy. Juf Cindy heeft de
afgelopen 5 jaar met veel plezier op de Schittering gewerkt en het is tijd voor een nieuwe
stap. De ouders en leerlingen van groep 4-5 en 6-7 zijn gisteren op de hoogte gebracht.
We gaan natuurlijk op zoek naar een goede opvolger voor haar. De vacature hiervoor zal
snel verschijnen.
Pluizen: Door de huidige maatregelen heeft er na de herfstvakantie geen ‘luizencontrole’
plaats gevonden. We wij willen u vragen om thuis extra goed te checken. Meer informatie
vindt u via de volgende sites: https://www.rivm.nl/hoofdluis en
https://www.luizenkliniek.nl/behandelingen/hoofdluischeck

Rapport 1: We voeren in november geen rapportgesprekken zoals we dit normaal doen
omdat we niet alle ouders op school kunnen ontvangen. We geven het rapport mee op
vrijdag 20 november en voeren in de week daarna gesprekken via de telefoon of videobellen
(Hangouts of Teams). De leerkracht maakt een planning voor de gesprekken die plaatsvinden
van maandag 23 nov t/m vrijdag 27 nov en deelt deze op Klasbord. Onderling ruilen mag,
geef dit dan wel door aan de leerkracht.
Leerlingen van de midden- en bovenbouw hebben vorig jaar thuis ingelogd in Hangouts,
voor de ouders van deze leerlingen kunnen we de gesprekken via Hangouts voeren. In de
bijlage vindt u nogmaals de uitleg over het inloggen in Hangouts (via Aerobe).
Ouders van leerlingen in groep 1, 2 en 3 mogen bij de leerkracht aangeven of zij via
Hangouts, Teams of telefonisch het gesprek willen voeren. U ontvangt deze vraag via de
leerkracht van uw kind.
Het is even aanpassen en niet ideaal, maar we hopen op deze manier toch een waardevol
contactmoment te organiseren.
Studiedagen: De afgelopen studiedagen is het team van de Schittering druk bezig geweest
met het uitpluizen van onze visie en het formuleren van kernwaarden die nu bij onze school
passen of waarvan we graag willen dat ze bij de Schittering passen. Vorig jaar is er al een
start gemaakt met het herzien van de visie door eerst te kijken naar ons als team en individu.
Waar staan we voor? Wat willen we bereiken? Hoe gaan we dit bereiken? Zijn vragen waar
we op dit moment mee bezig zijn.

Als de maatregelen het toelaten gaan we op een volgende studiedag meekijken op scholen
die een visie hebben waar wij blij van worden om te kijken hoe dit er in de praktijk uitziet.
Via de Schitterbling zullen we u op de hoogte houden van ontwikkelingen.

Van de leerlingenraad
Er is een leerlingenraad, dat zijn 6 kinderen: 2 van groep 6, 7 en 8. Er wordt gepraat over wat
er moet gebeuren op school en dat gaat heel goed. De raad is in 2019 opgericht in de
Schittering en in 2020 zit hij vol met Thom en Mees uit groep 6 en Emma en Roy uit groep 7
en Fenstre en Nienke uit goep 8. Het gaat heel goed met dit team er zijn al beslissingen
genomen zoals meer groen in en buiten de school. Soms is er een discussie maar uiteindelijk
komt dat wel goed. We hebben potten voor planten gekozen. Het is ook nog een super leuk
het is leuk om in de raad te zitten. We zijn nu bezig met een verzorgplan voor wandelende
takken en gaan in de volgende vergadering de ideeën van de kinderen bespreken van de
Jeelo stapper ‘zeg wat je wilt’. Het is geschreven door Emma Broeders, lid van de
leerlingenraad.

Thom en Mees zijn gekozen door groep 4 t/m 8 en hebben het reglement getekend.

Vieringen
Door de corona maatregelen zullen niet alle vieringen georganiseerd kunnen worden zoals
we dat gewend zijn of zoals we dat wensen te doen. We werken er hard aan om Sint, Kerst
en Carnaval toch voor de kinderen zo fijn mogelijk te organiseren. We brengen u via
Klasbord op de hoogte hierover.
Kalender
 Vrijdag 4 december Sintviering op school
 Maandag 7 december studiedag
leerlingen vrij
 Donderdag 17 december staat
continurooster op de kalender, dit wordt
een normale schooldag.
 Vrijdag 18 december kerstviering op
school, om 12u start de kerstvakantie

