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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van januari 2020. Hoewel we al weer bijna twee weken bezig zijn, wil ik toch nog
even graag van de gelegenheid gebruik maken om u allemaal, ook namens het team, het allerbeste voor dit
nieuwe jaar toe te wensen.
Een nieuw jaar met weer mooie uitdagingen en fijne momenten voor de boeg! We kijken uiteraard niet alleen
uit naar de nabije toekomst van de school, maar we zijn dit schooljaar ook gestart met een studiemiddag over
de verdere toekomst van onze school. Erg fijn dat we ook nu weer ouders betrokken hebben gevonden om
samen met het team deze toekomstbeelden verder te schetsen. Binnenkort volgt er via MijnSchoolinfo een
korte samenvatting van wat wij deze middag allemaal hebben besproken met elkaar, zo willen wij iedereen die
niet in de gelegenheid is geweest om aan te sluiten informeren over de ontwikkelingen.
Niet alleen wij op De Appel staan voor een uitdaging in de toekomst. De vele stakingen in het onderwijsveld
zijn een uiting van onvrede en onmacht van iedereen die in het onderwijs werkzaam is. Ook al hebben wij op
De Appel de afgelopen stakingen er voor gekozen om als school de deuren niet te sluiten, wil dit uiteraard niet
zeggen dat wij ons geen zorgen maken. Overal in het land kampen we met een steeds groter groeiend
lerarentekort. Ook in Roosendaal zullen we hier in navolging van de grote steden mee te maken gaan krijgen.
Op dit moment is het voor ons team vaak al voelbaar. Wanneer nu namelijk iemand ziek wordt, is de kans
ontzettend klein dat er nog een vervangende leerkracht beschikbaar is. Tot nu toe hebben we deze situaties
steeds door flexibele inzet van ons team kunnen opvangen en geen groepen naar huis hoeven te sturen. U
begrijpt natuurlijk, dat deze flexibiliteit wel heel wat vraagt van een team en dat ook hier de mogelijkheden
niet oneindig zijn.
Om in de nabije toekomst ook problemen van
lerarentekorten het hoofd te kunnen bieden, zijn wij
als team ook met elkaar in gesprek over hoe we ons
onderwijs zo kunnen inrichten dat we gemakkelijker
tekorten of afwezigheid kunnen opvangen van
elkaar. Wij houden u uiteraard op de hoogte.
STAKINGEN

Op 30 en 31 januari zijn de volgende
landelijke stakingen gepland. Wij hebben
er voor gekozen om ook nu onze deuren
open te houden, zodat het onderwijs aan de kinderen van De Appel zo veel mogelijk
ononderbroken door kan gaan.

Staken is een individueel recht, dus het kan zijn dat de leerkracht van een bepaalde groep er voor heeft
gekozen om wel te gaan staken. Wij staan achter de keuze van deze collega’s. Wij zullen er wel voor zorgen dat
de groep van de betreffende collega(‘s) op deze dag wordt opgevangen binnen de school.
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u uiteraard bij me terecht om deze te stellen.
Met vriendelijke groet,
Josien Kats
Directie
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15 januari: juf Sigrid jarig
16 januari: juf Karin jarig
17 januari: schriften mee naar huis
22 januari: Letterfeest groep 3 11:00-12:15
28 januari: MR vergadering 19:30
4 februari: OR vergadering 20:00
6 februari: inloopspreekuur jeugdprofessional Liza de Klerk (zie even voorstellen) 13:00-15:00
Week van 10 februari: gesprekken definitief advies groep 8
11 februari: info avond groep 3 19:00
14 februari: Valentijsdag
18 en 20 februari: rapportgesprekken groep 1 t/m 7
21 februari Carnavalsviering continu rooster groep 5 t/m 8 (8:30-14:00)
21 februari Rapporten mee
22 februari t/m 1 maart: Carnavalsvakantie
Nieuw op de kalender in maart: woensdag 11 maart groep 1 t/m 4 vrij

Even voorstellen
Graag wil ik mijzelf via deze manier aan jullie
voorstellen. Ik ben Lisa de Klerk, 25 jaar en
woonachtig in Breda. Ik ben werkzaam als
jeugdprofessional bij Wegwijs Roosendaal in het
wijkteam Noord (centrum en Westrand). Vanaf het
begin van het nieuwe jaar ben ik actief op
bassischool de Appel. Daarnaast ben ik ook
werkzaam op de Internationale Schakelklas (ISK) in
Bergen op Zoom.
Je kan bij Wegwijs Roosendaal Jeugd terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Hoe
groot of hoe klein je vraag ook is, samen zoeken we naar oplossingen die voor jou en in jouw
situatie werken. Een jeugdprofessional kan je tips en informatie geven over opvoeden. Of
biedt je tijdelijk ondersteuning. Als het nodig is wordt er doorverwezen naar passende,
specialistische hulp. In de schoolkalender kan je terug vinden op welke momenten ik
aanwezig ben.
Groetjes,
Lisa de Klerk
Jeugdprofessional Wegwijs Roosendaal
L.de.klerk@wegwijsroosendaal.nl

Nieuws uit de Peutergroep

Mijn naam is Irma Machielsen en met ingang van december 2019
ben ik in dienst bij Kober Kinderopvang als Unitmanager van de
nieuwe unit Weihoek-Westrand. Hieronder valt o.a. locatie De Appel
welke ik over zal nemen van Unitmanager Jaimy Platschorre in het
eerste kwartaal van 2020. De kinderopvang is voor mij een geheel
nieuwe branche dus de komende periode loop ik met diverse
groepen mee dus u komt mij wellicht tegen!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor iedereen nog de beste wensen voor het nieuwe jaar van heel het team van
peutergroep de Appel.
Komende weken gaan de leidsters van de peutergroepen de Kijkregistraties van hun
mentorkinderen invullen. We maken dan een verslag van de ontwikkeling van je kind. Met
iedereen wordt een afspraak gemaakt om deze gegevens te bespreken.
PROJECT WELKOM
We zijn het nieuwe jaar begonnen met het project Welkom. Tijdens deze weken herinneren
we de kinderen nog eens aan de afspraken en regels op de groep, zoals niet rennen en gillen
in het lokaal. We laten zien waar we het speelgoed opruimen, hoe we zelf de jas ophangen,
zelf naar de wc gaan, en we leren stil te zijn in de kring en te luisteren naar anderen. En
natuurlijk gezellig spelen met anderen, en delen van speelgoed.
Tijdens de speciale spelinloop van 7 en 8 januari hebben we ook de afspraken met de ouders
weer doorgenomen. Zoals daar zijn:
-We beginnen om 08.30.
Later komen kan storend en verwarrend zijn voor de kinderen die al afscheid genomen
hebben van papa of mama.
-Wilt u bij het ophalen om 11.45 graag buiten de grote poort wachten tot een van de
leidsters de buitendeur opendoet. De kinderen in lokaal 1 hebben anders geen aandacht
meer in de laatste kring als ze al papa’s en mama’s voor het raam zien staan.
-Als je kind ziek is of om andere reden niet kan komen dit graag altijd even melden via de
ouderapp of met een telefoontje. Ons telefoonnummer is: 076 5045819.
-Wilt u de naam van uw kind in de jassen en op de tassen van uw kind schrijven.
-Wij zouden het fijn vinden als u schone kleding in de tas meegeeft als een kind pas zindelijk
is.
Ook is het dan handig om het kind niet teveel laagjes kleding aan te trekken, zodat het zelf
naar de wc kan gaan. En teveel lagen kleding is sowieso veel te warm om te spelen.
-Doe je kind kleren en schoenen aan die vuil mogen worden. Tijdens het spelen moeten ze
kunnen proberen, sjouwen en ontdekken, en daar wordt je wel eens vies van.

-En ook heel belangrijk: Als je met vragen zit, of je bent niet helemaal tevreden over iets, laat
het ons weten. Alleen als wij op de hoogte zijn kunnen we er iets aan doen.
Dit geldt ook voor veranderingen in de thuissituatie van je kind. Het is belangrijk voor ons
om te weten waarom een kind zich eventueel anders gedraagt op de groep.
NATIONALE VOORLEESWEKEN
Van 20 t/m 31 januari besteden we aandacht aan de Nationale Voorleesweken. We gaan nog
meer voorlezen op de groep. Dit wordt ook gedaan door de kinderen van groep 8.
PROJECT KLEDING
Vanaf 3 februari gaan we werken en spelen met het project Kleding. Hierbij zullen de
verschillende soorten kleding en sluitingen aan bod komen. En in de laatste week komen
natuurlijk de carnavalskleren uit de kast.

