TIMONIEUWS
Een stevige basis voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk succes
14 oktober 2016

Digiduif
Op dit moment heeft 32% van de ouders zich
aangemeld voor Digiduif. Deze groep ouders
ontvangt vandaag voor het eerst alleen de
nieuwsbrief digitaal en niet langer op papier.
Daarmee is weer een belangrijke stap gezet. Het
doel voor dit schooljaar is dat we de nieuwsbrief
enkel nog digitaal verspreiden en alleen op
papier meegeven wanneer u die voorkeur heeft
aangeven bij de administratie.
De volgende stappen zijn:
December 2016
Wie zich heeft aangemeld bij Digiduif ontvangt
de nieuwsbrief digitaal. De overige ouders
ontvangen voor het laatst automatisch de
nieuwsbrief op papier.
Januari 2017
Wanneer u de nieuwsbrief op papier wilt blijven
ontvangen, dan moet u dit vóór 1 februari 2017
melden bij de administratie.
Februari 2017
De nieuwsbrief wordt alleen nog digitaal
verspreid. De ouders die dit hebben aangegeven
bij de administratie, ontvangen de papieren
versie.
Bijeenkomst Scholen met Succes
Op 27 september is een ouderbijeenkomst
georganiseerd waarin geïnteresseerde ouders
konden meedenken over de uitkomsten van het
tevredenheidonderzoek. Dit onderzoek is in
maart 2016 uitgevoerd. Er waren 13 ouders
aanwezig.
We zijn die avond in groepen in gesprek gegaan
aan de hand van een samenvatting van het
onderzoek. Dit gesprek werd gevoerd aan de
hand van drie vragen.

1. Wat valt ons op?
2. Wat betekent het?
3. Welke suggesties voor verbetering
hebben we?
De avond werd afgesloten met de vraag welke
suggesties in de ogen van de aanwezig ouders
prioriteit hebben. De belangrijkste suggesties
die op die avond naar voren kwamen zijn:
 Ouders willen graag een goed contact
met de leerkracht. Ze willen graag weten
wat er speelt en waar de kinderen mee
bezig zijn. Deel meer informatie over de
inhoud van de lessen. Ze nemen ook
graag een kijkje in de klas. Goed contact
en een positieve sfeer is belangrijk!
 Ouders willen graag meer aandacht voor
de kennisontwikkeling, persoonlijke
ontwikkeling en onderwijs op maat. Het
is belangrijk om hoge verwachtingen te
hebben en deze waar te maken!
 Ouders vinden het belangrijk dat er
goede begeleiding is. Ze willen ook graag
meer advies en begeleiding buiten
school.
 Ouders vinden het belangrijk dat de
verkeerssituatie rond de school
duidelijker wordt. Het wordt nu als
onveilig ervaren.
 Ouders vinden het fijn om mee te gaan
op excursies. Zorg er voor dat iedereen
die wil ook de kans krijgt om eens mee
te gaan. Ze doen de suggestie om ook
excursies in de buurt te organiseren en
sommige excursies (bijvoorbeeld het
schoolreisje) langer te laten duren.
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 Ouders vinden het belangrijk dat er
nagedacht wordt over hoe er meer
aandacht besteed kan worden aan de
Islamitische feestdagen.
Naast deze punten, die voortkwamen uit de
rapportage van de tevredenheidpeiling, kwam
er ook een aantal andere vragen en
opmerkingen. Twee voorbeelden:
Waar is het pestprotocol?
Het pestprotocol is te vinden op de website van
de school. De belangrijke documenten staan
onder de knop ‘vragen’ en dan onder het
antwoord op een vraag.
Hoe zit het met de schooltandarts?
We zijn gestopt met het bieden van ruimte aan
de schooltandarts. Het maakte een te grote
inbreuk op het onderwijs en er ontstonden
regelmatig misverstanden over het wel of niet
behandelen van een leerling. We vinden het
daarbij een belangrijke verantwoordelijkheid die
bij de ouders thuis hoort. In het voorjaar van
2017 evalueren we dit besluit.

De andere vragen of opmerkingen zijn ter
plekke beantwoord en genoteerd, zodat we er
nog op terug kunnen komen wanneer het aan
de orde is.
Voor de Timotheusschool was het de eerste
keer dat we de resultaten van de met ouders
hebben besproken en beoordeeld. We zijn van
plan dit een volgende keer (2018) weer te doen.
De avond is in het teamoverleg besproken en de
uitkomsten zijn gedeeld.

In de afgelopen weken is er in de groepen 3
t/m 8 een speciale les gegeven door
medewerkers van Jump-in. De kinderen
maakten in deze les een gezonde traktatie.
Ook is er op 28 september een ouder workshop
over gezonde traktaties geweest, waarbij de
ouders voorlichting hebben gekregen en een
gezonde traktatie hebben gemaakt. De ouders
hebben ook een aantal suggesties gedaan waar
de Werkgroep Sport/Jump-in mee aan de slag
gaat.
Als school vragen we u om uw zoon/dochter te
blijven motiveren om vooral gezond te eten en
drinken; in de ochtend fruit en ’s middags bruin
brood met beleg en tijdens verjaardagen een
gezonde traktatie!
Als we op school op deze manier doorgaan,
kunnen we dit schooljaar een certificaat
verdienen van de Jump-in organisatie.
Dit houdt in dat de school zich onderscheid in
de aandacht voor een gezonde leefstijl van de
leerlingen.

We willen de ouders bedanken die de moeite
hebben genomen met ons mee te denken. De
komende tijd merkt u wat we doen met de
aanbevelingen die zijn gegeven.
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Kinderboekenweek 2016
Op 5 oktober is de Kinderboekenweek van start
gegaan. Het thema dit jaar is ‘Opa’s en oma’s,
voor altijd jong’. In de groepen wordt er rondom
dit thema gewerkt en gelezen. Er is in sommige
klassen zelfs door een opa of oma voorgelezen.
Op vrijdag 14 oktober is de afsluiting van de
Kinderboekenweek. De groepen 1 t/m 4 geven
een presentatie op school. Hier ontvangt u nog
een aparte uitnodiging voor om te komen
kijken. De groepen 5 t/m 8 hebben de afsluiting
in het BIMhuis. Hier gaan ze kijken naar een
muziekvoorstelling.

Opa Willem en de oma van Hanifah in 3A

Opa van Ouiam in
6B (door Ouiam)
Mijn Opa is lief. Ik
vond het stoer dat
hij kwam voorlezen.
En dat hij zich niet
schaamde.
Ik vond ook dat hij
goed had
voorgelezen.

Nieuwe Oudercontactmedewerkers Impuls
Dit schooljaar zijn er twee nieuwe
oudercontactmedewerkers gestart.
Zij organiseren ouderbijeenkomsten en VVEbijeenkomsten voor de ouders van de peuters
en de kleuters. Ze werken daarbij nauw samen
met Juf Nilofer.
De oudercontactmedewerkers zijn Jetske Visser
en Hafize Ari. Jetske zal op de maandagochtend
en de vrijdagochtend aanwezig zijn. Hafize op de
maandag de hele dag en op de
donderdagmiddag

Groep 1/2A
Na de herfstvakantie worden de leerlingen van
groep 1/2A verdeeld over de andere groepen
1/2. We gaan vanaf dat moment tijdelijk verder
met 6 kleutergroepen. De ouders van de
leerlingen van groep 1/2A zijn ingelicht over de
reden van deze verdeling.
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Door dit besluit zitten de groepen B t/m G
eerder op het aantal leerlingen dat normaal
gesproken door de maanden heen wordt
bereikt. Het betekent dat er in deze groepen na
januari geen leerlingen meer bij kunnen komen.
Daarom starten we per 1 januari een
instroomgroep, zo bieden we plek aan de nieuw
startende kinderen die vanaf januari 2017
komen.
Belangrijke data
11 november 2016
23 november 2016
5 december 2016
16 december 2016
22 december 2016
23 januari 2017
23 – 25 januari 2017

Studiedag (leerlingen vrij)
Voorlichtingsmiddag en avond gr. 8
Sinterklaas
Nieuwsbrief 3
Kerstmaaltijd (geen
schoolzwemmen)
Studiedag (leerlingen vrij)
Adviesgesprekken gr. 8
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