Jaargang: 21

Nr. 2 13-10-2017

Agenda
Vrijdag 13 okt ‘17
Maandag 16 okt ‘17
23 t/m 27 okt ‘17
Maandag 30 okt ‘17
Dinsdag 7 nov ‘17
Woensdag 15 nov ‘17
Woensdag 22 nov ‘17
Donderdag 23 nov ‘17
Woensdag 29 nov ‘17

Disco: Gezellig en eng! (afsluiting Kinderboekenweek)
Informatieavond groep 8 (voortgezet onderwijs voorlichting)
(start 19.00 u op de Perzikstraat)
HERFSTVAKANTIE
Studiedag; alle kinderen vrij
Junior MR
MR-vergadering en OV-vergadering
Studiedag: alle leerlingen vrij
Pietenochtend
Pirouette viering

Personeel
Intern begeleider
Op de meeste scholen in het basisonderwijs is een intern begeleider (IB’er) aanwezig. Maar wie is dat
op de Pirouette? En waar houdt een IB’er zich mee bezig? Vooral voor onze nieuwe ouders, maar ook
voor alle ouders die nog niet eerder te maken hebben gehad met interne begeleiding op school,
hieronder een korte uitleg.
Op kbs Pirouette werkt Andrea Bakker als intern begeleider. De IB’er
houdt zich bezig met alles rondom extra zorg voor leerlingen. De leerkracht
is altijd de eerste persoon waar u als ouder terecht kunt met vragen over
de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Mocht er echter meer
nodig zijn op het gebied van zorg, zoals bijvoorbeeld een onderzoek, een
observatie, een handelingsplan, een consultatie van jeugdarts,
schoolmaatschappelijk werk, orthopedagoog, enz. dan is de IB’er daar altijd
bij betrokken. Zij is er om de leerkrachten op dit gebied te ondersteunen
en te adviseren, om ouders te informeren en om externe hulp in te
schakelen wanneer dat nodig is. Mocht u Andrea nodig hebben, haar
werkdagen zijn op maandag, dinsdag en donderdag.

Onderwijs
Zo doen wij het, op de Pirouette
Wij vinden het belangrijk dat kinderen op een voor iedereen prettige manier met elkaar omgaan.
Respect voor elkaar en elkaars spullen, luisteren naar elkaar, samen spelen samen delen. Allemaal
zaken die vanzelfsprekend zouden moeten zijn. In de maatschappij is dit helaas niet altijd zo, daarom
vinden we het belangrijk om hier op school aandacht aan te besteden.
Op beide locaties zijn in de klassen de klassenregels en afspraken terug te vinden onder noemer:
“Zo doen we het, op de Pirouette”.
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Dit zijn een aantal kapstokregels, die door de hele school gelden. Deze regels worden vanaf deze
week in alle klassen weer even expliciet onder de aandacht gebracht bij alle kinderen. Elke week staat
daarbij één regel centraal. Deze week is dat de regel:
“Plezier maken met elkaar is oké, pesten daar doen wij niet aan mee.”
Mocht er desondanks herhaald onenigheid zijn tussen kinderen onderling, meldt dit dan bij de
leerkracht, zodat hij of zij het kan oppakken met de kinderen. Stap niet zelf als volwassene op een
kind af. Dit kan voor kinderen nogal bedreigend overkomen en brengt een onveilige sfeer met zich
mee. Dit willen we graag voorkomen.

Activiteiten
Spullen naar Sint Maarten
Vorig schooljaar en in de zomervakantie zijn we druk
bezig geweest om de school op te ruimen. Spullen die
stuk waren zijn afgevoerd naar het grof vuil (met dank
aan Henk, de vader van Dominique). Spullen die we niet
meer konden plaatsen (overtollig meubilair), maar nog
wel bruikbaar waren, hebben we bij elkaar verzameld.
Eigenlijk was het plan om deze spullen te laten
verschepen naar Suriname via contacten van het Leger
des Heils. Helaas is dit niet gelukt.
Toen kwam orkaan Irma, die onder meer over Sint
Maarten raasde en daar enorme schade aanrichtte.
Voor de eilandbewoners een ramp van megaformaat.
Bijna alles moet opnieuw worden opgebouwd en
aangeschaft. Een herstel dat nog heel lang gaat duren.
Bij ons op school werkt Cielke. Zij is de vaste
begeleidster van een aantal van onze leerlingen op het
gebied van taalondersteuning. Cielke komt
oorspronkelijk van Sint Maarten. Dus toen we met haar
in gesprek kwamen over de toestand op Sint Maarten
was de link snel gelegd: onze overbodige spullen zouden
in Sint Maarten nog goed van pas kunnen komen. De
spullen zijn inmiddels opgehaald en we hopen daarmee
een klein steentje te hebben bijgedragen aan de
wederopbouw van Sint Maarten.

Kinderboekenweek
Zoals altijd wordt op onze school aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Deze speciale periode,
waarin lezen en boeken centraal staan, startte dit jaar op woensdag 4 oktober. Op beide locaties
werd de Kinderboekenweek geopend door een optreden van
leerlingen van groep 7 (Kastanjeplein) en groep 8
(Perzikstraat). Gedurende de week staan er een aantal
voorstellingen gepland, waarbij alle groepen aan bod komen.
De groepen 6 t/m 8 waren afgelopen vrijdag al aan de beurt.
Zij hebben gekeken naar de voorstelling ‘Het woeste huis’. De
andere groepen hadden gisteren hun voorstelling, in de vorm
van een poppentheater. Voor de groepen 1/2 was dat ‘Egel en
de trollebol’. De groepen 3 t/m 5 hebben gekeken naar ‘de hik
van Rembrandt’.
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Andere zaken
Hoofdluis
Bijna elk jaar na de vakantie is het raak: er is weer hoofdluis geconstateerd op school. Niets om je
voor te schamen, maar wel heel vervelend voor iedereen die het treft, want dat betekent behandelen
en kammen, kammen en nog eens kammen. Om hoofdluis verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan,
wordt op school na elke vakantie gecontroleerd op hoofdluis door ouders die zich hier voor hebben
aangemeld. We gaan er echter vanuit dat iedere ouder ook zijn eigen kind(eren) thuis regelmatig
controleert op hoofdluis/neten. In ieder geval aan het eind van elke vakantie, zodat u uw kind indien
nodig, direct kunt behandelen.
Mocht tijdens een controle op school hoofdluis worden geconstateerd, dan wordt u gebeld met het
verzoek uw kind op te halen. U kunt uw kind dan thuis behandelen met de hiervoor bestemde
middelen. Na behandeling kan uw kind gewoon weer naar school komen. Het is dan alleen zaak om
gedurende twee weken elke dag te controleren en alle neten uit het haar te kammen.
Als bijlage met deze mail sturen we het luizen-5-stappen plan van het Landelijk Steunpunt Hoofluis
mee. Hierin staat precies beschreven wat te doen als uw kind hoofdluis heeft.

Feedback/evaluatie
Als school zijn we constant in beweging, er vinden regelmatig veranderingen/vernieuwingen plaats.
Soms noodgedwongen, maar vaak omdat wij denken dat iets beter kan op een andere manier. Als we
zaken veranderen, vinden we het wel belangrijk om te weten hoe onze leerlingen en de ouders/
verzorgers van onze leerlingen hierover denken. Daarom zult u zo af en toe van ons een vragenlijst
krijgen, waarbij we om uw feedback vragen. Dit zijn over het algemeen korte vragenlijstjes die u 5
minuten kosten om in te vullen. We hopen dan ook dat veel ouders hieraan gehoor zullen geven.
De eerste vragenlijst die u binnenkort zult ontvangen betreft de informatiemiddagen die zijn
gehouden (is alleen voor de groepen 4 t/m 7) en het overdrachtsformulier dat u na de zomervakantie
heeft ontvangen.

Nieuws van de MR/OV
Vorige week is op verzoek van de medezeggenschapsraad (MR) via Klasbord het onderstaande bericht
verstuurd. Hieronder nog even een reminder.
Beste ouders,
De medezeggenschapsraad (MR) van kbs Pirouette zoekt met spoed een ouder die wil toetreden tot
de MR. De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met allerlei school gerelateerde onderwerpen,
waarbij zij soms instemmingsrecht of adviesrecht heeft.
Denk daarbij aan onderwerpen als de schoolbegroting, het schoolplan en de schoolgids. Mocht u
interesse hebben, dan kunt u dat aangeven via de mail. Het adres van de MR-voorzitter is:
m.koster@kbspirouette.nl .
Bij meerdere aanmeldingen (en daar hopen wij natuurlijk op) zal er een verkiezing worden gehouden.
Met vriendelijke groet,
de MR-leden
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Nieuws van derden
Mad Science komt bij jou op school!
Na de zomervakantie is een gekke wetenschapper van Mad Science op de Pirouette geweest om een
spectaculaire Science show op te voeren voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8. Ook dit schooljaar
kunnen kinderen zich opgeven voor de Mad Science naschoolse
Techniek & Wetenschap cursus. We hebben dit jaar weer spiksplinternieuwe lessen.
Kinderen worden gedurende 6 weken lang meegenomen in de
wondere wereld van experimenten, proefjes en spectaculaire
demonstraties!
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de
Techniek en Wetenschap die daarachter zit uitleggen.
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte slimme
wetenschapper!
Kinderen leren over beweging, licht en magneten.
Er komt van alles aan bod!
Tijdens de naschoolse cursus komen kinderen spelenderwijs in
aanraking met verschillende aspecten van Techniek en Wetenschap. Ze leren om te onderzoeken en te
ontdekken, maar ook om hypotheses te maken en te analyseren.
Mad Science is op een missie om kinderen enthousiast te maken voor
Techniek & Wetenschap. Met behulp van de knotsgekke wetenschappers,
spannende demonstraties en leuke activiteiten komen steeds meer
kinderen in aanraking met de wereld van Techniek & Wetenschap!
Geef je nu op via onze website: nederland.madscience.org
Of klik hier om direct naar de inschrijvingssite te gaan.
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