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De eerste week!
Die zit er weer op. En wat is er al weer hard gewerkt door iedereen. U bent vast een beetje
overstelpt met informatie en ook dat hoort bij de opstart van het schooljaar.
Komende week wordt in de gelegenheid gesteld om met de leerkrachten van uw kind(eren) in
gesprek te gaan en te vertellen wie uw zoon en/of dochter is. Dat is belangrijke informatie voor
de leerkrachten. Inschrijven voor deze gesprekken moeten via Parro gedaan worden.
In de afgelopen week hebben alle kinderen in de groepen uitgebreid met elkaar gesproken over
de verwachtingen die we van elkaar hebben en is er ook geoefend met hoe die verwachtingen er
uit zien.
Ook naar u toe hebben we verwachtingen. Bijvoorbeeld dat u op tijd de kinderen naar school
brengt en afscheid neemt op de afgesproken plek. Als u nog mee naar de klas gaat, dan zien we
graag dat u om 08.30 uur uit de klas bent, zodat de leerkracht aan het werk kan met de
kinderen. Bij het ophalen willen we graag dat u buiten het hek op uw kinderen wacht. Dit is
vooral voor de ouders van kinderen uit de hogere groepen.
Vooral tussen de middag is dit belangrijk voor de overblijf. De overblijfkrachten zijn namelijk
verantwoordelijk voor de kinderen die overblijven en het wordt voor hen onoverzichtelijk als er
ouders op het schoolplein staan bij.
Jubileum!
Nog 2 en een halve week en dan gaan we los in de jubileumweek. Voor de vrijdag hebben we een
spetterend feest in gedachte.
Om dat nog leuker te maken, zoeken we een professionele
popcornmachine en suikerspinmachine. Heeft u zoiets en
wilt u dat uitlenen aan ons. Laat dit dan weten aan iemand
van de schoolcommissie of loop even binnen in het kantoor
van Pieter-Jan.
Woensdag 25 september gaan we allemaal workshops geven
in de klassen. Daar kunt u zich nog steeds voor opgeven om
te helpen!
Op 7 september wordt bekend gemaakt of het broodje dat
bedacht is door groep 5b de eerste, tweede of derde prijs
heeft gewonnen? Hierna kan de verkoop van de broodjes
gaan beginnen. Mooi als we veel broodjes verkopen!
Maandagmiddag zal er een extra nieuwsbrief komen met alle informatie over de 3 dagen dat we
feest gaan vieren en wat er nog nodig is aan hulp!

Wat moet u komend schooljaar betalen
Vorig jaar is gevraagd of het niet makkelijk is als er een overzicht is met wat het schooljaar bij
elkaar kost. Hierbij een overzicht van de kosten:
Ouderbijdrage
Schoolreis groep 1 en 2
Schoolreis groep 3 t/m 7
Kamp groep 8
Schaatsen bij Archeon

€32,50 per kind
€20,00 per kind
€30,00 per kind
€95,00 per kind
€ 3,50 per kind

Bij al deze uitgaven is het zo dat, mocht betalen een probleem zijn, kom dan even langs bij de
directie. Een betalingsregeling is altijd mogelijk.
TSO-coördinator
Helaas moeten we afscheid gaan nemen van Daphne. Ze heeft een andere baan aangenomen en
heeft ontslag genomen per 1 november. Dat is een behoorlijke aderlating, want met het vertrek
van Daphne verliezen we een gedreven TSO-coördinator die zich de afgelopen jaren met heel
veel energie en passie heeft ingezet om de TSO goed te laten lopen. Met haar raken we ook heel
veel ervaring kwijt.
Dit betekent dat we op zoek zijn naar een nieuwe TSO-coördinator. Onder deze nieuwsbrief ziet
u de vacature met de procedure. Wij hopen dat er veel mensen gaan reageren op deze
uitdagende baan en dat we een waardige opvolging vinden voor Daphne.
Parro
Deze week heeft u de uitnodiging ontvangen voor het
oudervertelgesprek.
De oudervertelgesprekken worden komende week
gehouden.
Ter voorbereiding op dit gesprek willen we u vragen om de
notitie oudervertelgesprek in te vullen in het ouderportaal.
Hier kunt u alvast informatie kwijt over uw kind. Deze
informatie wordt dan meegenomen in het oudervertelgesprek
en eventueel tijdens het gesprek aangevuld.
De informatie blijft zo beschikbaar voor de school en de ouders/verzorgers.
AGENDA
Dinsdag 10 september
Oudervertelgesprekken
Donderdag 12 september
Oudervertelgesprekken
Woensdag 25 september t/m vrijdag 27 september jubileumfeest!
Alle kinderen zijn vrijdag 27 september tot 14.00 uur op school om van het feest te genieten.
Ook de kinderen van groep 1 t/m 4!!

Vacature TSO schoolcoördinator M/V
8 uur per week
Schaal 5

Voor basisschool De Mare, locatie Schelfhorst, zijn wij op zoek naar een enthousiaste
TSO schoolcoördinator.
Hij/zij geeft leiding aan de vrijwillige TSO krachten en is tevens, samen met de TSO
commissie, verantwoordelijk voor de gehele uitvoering van de TSO op zijn/haar school.
Taken:
Als TSO schoolcoördinator:
● Draag je zorg voor het optimaal functioneren van de TSO op de betreffende
basisschool.
● Coördineer je de TSO om verantwoordelijke opvang, in een positieve sfeer, voor
kinderen te realiseren.
Om dit te kunnen doen, zorg je:
● Voor een stabiel en deskundig team van TSO medewerkers.
● Dat de TSO administratie op orde is.
● Dat alle betrokkenen goed geïnformeerd zijn.
Wij vinden het belangrijk dat deze collega:
● Een opleiding heeft op minimaal MBO niveau.
● Beschikt over pedagogische kennis.
● Een goede beheersing heeft van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
● Over leidinggevende en begeleidende capaciteiten beschikt.
● Accuraat, flexibel, communicatief en sociaal is.
● In een team kan werken, maar ook zelfstandig is
● Bekend is met Word en Excel.
● De identiteit van de school onderschrijft.
Herkent u zich in bovenstaand profiel, stuur dan uw brief met CV uiterlijk 18 september
naar pjr@scopescholen.nl.
Op maandag 23 september vinden de eerste gesprekken plaats.
Heeft u nog vragen over deze functie, neem dan contact op met Lia de Kok of
Annemarie Wassenaar, tel. 0172-606208. Dit kan op maandag, dinsdag en donderdag van
9.00 – 16.00 uur.

Informatie van externen

Inhoud
Als je gaat scheiden, dan komt er een moment dat je het aan je kind(eren) moet
vertellen. Veel ouders zien hier tegenop. Het is dan ook een ingewikkeld gesprek.
Want hoe vertel je het de kinderen? Wat is het beste moment? Welke vragen zullen
de kinderen hebben?
Tijdens deze thema-avond gaan we in op deze vragen. Je krijgt handvatten om het
gesprek samen voor te bereiden en je krijgt inzicht in welke vragen je kinderen
kunnen hebben. Ook is er aandacht voor de periode na het gesprek met je
kind(eren). Kortom, alles komt aan bod waardoor jullie op een goede manier aan de
kinderen kunnen vertellen dat jullie gaan scheiden.
Deze avond wordt verzorgd door Roosmarijn Groenendijk, scheidingsspecialist en
mediator. Ook zal de pedagogisch adviseur van het Centrum voor Jeugd en Gezin
aanwezig zijn.
Maandag 30 september 2019: 19.30-21.30 uur
Stadhuis, Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn
Inschrijven: www.cjgalphenaandenrijn.nl
Kosten: Gratis

