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Aan alle ouders en verzorgers en kinderen,
Op 5 oktober heeft bijna het gehele basisonderwijs gestaakt. Inmiddels
is er een regeerakkoord tussen 4 partijen in de Tweede Kamer, die nu
ter discussie ligt in diezelfde kamer. De 4 partijen steunen alle plannen,
de oppositie heeft kritiek, zo werkt dat in de politiek. Op 4 oktober
werd snel uit de plannen ‘gelekt’ dat er 500 miljoen voor ondersteuning
en klassenverkleining beschikbaar zou komen, naast extra geld voor
salaris van 270 miljoen.
Het zijn vreselijk grote bedragen, dat vind ik ook. Het is echter de
vraag of het allemaal beschikbaar komt. Die 500 miljoen is ‘slechts’ 450
miljoen, en 20 miljoen daarvan moet ergens anders aan worden besteed. 430 + 270 = 700 miljoen… het is de helft van wat er wordt gevraagd.
Misschien moet ik het maar zien als een ouderwetse ‘handjeklap’ onderhandeling op de koeienmarkt….. De twee partijen zijn aan het onderhandelen tot ze bij elkaar komen en elkaar de hand schudden.
Ik denk dat er nog wat onderhandelrondes volgen, ik heb gehoord dat
er weer over een volgende staking van twee dagen wordt nagedacht in
november. Ik heb er nog geen datum bij gehoord en ik weet niet of de
staking doorgaat. Ik
weet wel dat er nog
steeds veel ontevredenheid bestaat in het
onderwijs, dus is de
actiebereidheid hoog.
Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet,
Jeroen van Beers.
Schoolfruit?
We hebben ons ingeschreven voor leveringen van schoolfruit, dat
doen we elk jaar en meestal worden we ingeloot. We krijgen dan 20
weken lang, 3 dagen per week, gratis fruit bezorgd. De leverancier
zorgt voor de afwisseling van verschillende soorten fruit, zodat de
kinderen met van alles kennismaken. We maken elke week van te
voren bekend wat er komt, zodat u rekening kunt houden met wat u
uw kind meegeeft.
Er volgt nog nadere informatie binnenkort, zodra we die binnen hebben mailen we u deze informatie.

AGENDA
Woensdag 25 oktober:
Studiemiddag, alle kinderen
vanaf 12 uur vrij
Maandag 30 oktober:
OR vergadering
Maandag 6 november:
Ouderavond over social media
Woensdag 15 november:
Start schoolfruit!

Woensdag 15 oktober:
MR vergadering
Dinsdag 21 november: studiemiddag, alle kinderen vanaf
12.00 uur vrij
Woensdag 22 november:
GGD onderzoek kinderen groep
2
Woensdag 22 november:
Handbal toernooi groep 7 en 8

Medezeggenschapsraad (MR) Canadaschool

Wie weet heeft u weleens gehoord van de MR maar heeft u geen idee wat het inhoudt of wat we eigenlijk doen……….
Zoals u weet is Jeroen van Beers de directeur van de Canadaschool. In deze hoedanigheid leidt hij het
reilen en zeilen in en om de school. Hierbij behartigt hij de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten en neemt dit mee bij het maken van het beleid voor de school. Het geluk van een directeur is dat hij
hierbij altijd een groep betrokken mensen achter zich heeft staan die met hem meedenken en adviseren,
soms inspraak hebben in bepaalde zaken en hem zo nodig aanspreken op zaken die scheef lijken te
(gaan) lopen. Deze groep mensen is de MR. Op deze manier staat Jeroen er niet alleen voor en praat de
MR mee waardoor de belangen van alle betrokkenen op de Canadaschool gewaarborgd zijn.
De MR komt hiervoor gemiddeld 6 keer per jaar bijeen in een evenredige verdeling van ouders en leerkrachten.
De data van de vergaderingen van de MR worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd en u bent tijdens
deze vergaderingen dan ook van harte welkom als toehoorder.
Heeft u vragen, opmerkingen, wilt u graag de notulen van een MR vergadering zien of ziet u een bepaald
onderwerp graag besproken worden tijdens een MR vergadering? Laat het de MR dan weten via
mr@canadaschool.nl. Uiteraard kunt u alle leden ook altijd persoonlijk aanspreken.
De volgende personen nemen momenteel zitting in de MR:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Gerdi Frederiks:
Nellie van Lieshout:
Alexander van Erkel:

Minke te Dorsthorst (moeder Frederieke groep 7 rood)
Gaby Stooter (moeder Noor groep 7 rood)
Niels Hendrickx (vader Quinten groep 3 en Kyam groep 1-2 rood)
(leerkracht groep 5)
(leerkracht groep 4)
(leerkracht groep 1-2 geel)

Schoolfotograaf uitkomsten ouderpeiling
In totaal hebben we 17 reacties gehad op de oproep om uw mening te geven over de wissel van schoolfotograaf. Hartelijk dank voor uw reactie! We kunnen de reacties in verschillende onderdelen samenvatten:
De afhandeling was nu digitaal. Iedereen die daar iets over kwijt wilde, was over dat aspect (zeer) tevreden.
De prijs werd door 1 iemand buitensporig genoemd, door een ander ‘duur, zoals elk jaar’, door weer een
ander ‘hoog’, maar wel fijn dat er keuzes te maken waren. Voor een ander was het moeilijk om te kiezen,
daardoor werd het ook te duur.
Zelf achtergronden kiezen vonden twee mensen niet veel toevoegen, eentje vond het juist veel leuker.
Er waren enkele reacties dat de huidige fotograaf veel beter keek of de individuele kinderen er goed op
stonden, al vond een enkeling dat niet. De broertjes / zusjes foto’s waren : leuk/niet bijzonder/creatief/
mooi/ vorig jaar spontaner/niet creatief. De kwaliteit en de belichting werden ook ene keer als goed genoemd.
Een enkeling vond de groepsfoto’s leuk, maar verder vonden de meesten dat de groepsfoto’s niet mooi
waren. Duidelijk gefotoshopt , verhoudingen niet goed, te veel in groepjes, leeft niet, geen achtergrond….. Men wilde graag de ouderwetse schoolfoto terug.
Er waren nog wat losse opmerkingen:
Was het geen te grote verstoring van het onderwijsproces?
Kunnen foto’s ook alleen digitaal geleverd worden zodat er zelf foto’s van kunnen worden gemaakt naar
eigen smaak?
Er waren teveel inlogcodes gegeven en de verzendkosten waren hoger dan nodig.
Was het niet te commercieel?

We nemen de reacties mee in onze evaluatie. U hoort hier nog over!

Hieronder ziet u een uitnodiging voor de ouders van de groepen 6, 7 en 8. De ouders hebben deze uitnodiging vanmiddag digitaal ontvangen., met de vraag te reageren wanneer ze deze avond bij willen wonen.
Dit is iets wat steeds meer speelt onder de kinderen van de middelbare schol, maar ondertussen heeft
het ook het basisonderwijs bereikt. Deze voorlichting zal jaarlijks plaats gaan vinden, maar wanneer u als
ouder met kinderen in lagere groepen ook geïnteresseerd bent…. U bent van harte welkom.
Wel willen we graag dat u zich aanmeldt via jeroen@canadaschool.nl, zodat we een inschatting kunnen
maken of we deze avond in onze school kunnen houden, of naar een andere locatie uitwijken.
Alvast bedankt!

UITNODIGING BIJEENKOMST MEDIAWIJSHEID & SEXTING
VOOR OUDERS MET KINDEREN IN DE GROEPEN 6, 7 OF 8
Geachte ouders/verzorgers,
De Canadaschool organiseert in samenwerking Buurtplein op maandag 6 november 2017 om 19:00 een
informatieve avond speciaal voor ouders met kinderen in de groepen 6, 7 of 8 over mediawijsheid &
sexting. Dinsdag 7 november zullen de kinderen uit groep 8 ook media les krijgen van Buurtplein die aansluit op de presentatie van de ouderavond.
Kinderen groeien momenteel op in een online wereld met heel veel mogelijkheden maar ook met gevaren. Tijdens deze avond wordt u op een interactieve manier geïnformeerd over social media, nieuwe ontwikkelingen maar ook de online gevaren zoals sexting, grooming en online challenges. Deze avond is juist
ook bedoelt om vragen te stellen zoals is het gebruik van social media zoals Facebook, Instagram en
Whatsapp door kinderen wel veilig? Moeten we dat controleren en wel of juist niet vertrouwen? Het is
vaak moeilijk om goed bij te blijven en toch is dat de enige manier waarop u uw kind kunt begeleiden.
Deze avond wordt gepresenteerd door Sabine Apeldoorn (jeugd- en gezinswerker) en
Ingrid Köpp (buurtcoach). Zij zijn speciaal getraind om u als ouders goed voor te lichten en vervolgens het
gesprek aan te gaan over dit onderwerp met uw kind.
Het programma van deze avond ziet er als volgt uit:
19:00
Inloop
19:15
Start van de bijeenkomst: online opgroeien, social media en de gevaren
van online opgroeien
20:00
Pauze
20:15
Vervolg de gevaren van online opgroeien en mogelijkheid tot vragen stellen
21:00
Einde van de avond
Wilt u deze avond niet missen? Dan is het prettig dat u zich zo spoedig mogelijk aanmeldt en daarbij opgeeft met hoeveel personen u hoopt te komen. Dat kan u via e-mailadres:
jeroen@canadaschool.nl
Met vriendelijke groet,
Sabine Apeldoorn en Jeroen van Beers.

