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Schoolbel:
De schoolbel ontvangt u dit schooljaar:
Op donderdag om de 2 weken.

Woordje vanuit directie.
We zijn het schooljaar weer goed begonnen, het gehele team en alle kinderen zijn op maandag 20 augustus weer enthousiast gestart.
Er zijn wat zaken veranderd dit schooljaar, alle groepen zitten nu centraal om de aula.
Het kantoor van de directie, IB en administratie zit in de voormalige koffiekamer.
De kinderen van groep 1 t/m 3 komen binnen aan de speelplaatskant en de kinderen van groep 4 t/m 8 door de hoofdingang.
Op deze manier kunnen de kinderen en ouders van groep 1 t/m 3 wat rustiger binnen komen. Het kan voor ouders met ook oudere
kinderen wat lastiger zijn. Toch verzoeken wij uw vriendelijk de oudere kinderen door de hoofdingang binnen te laten gaan, u kunt als u
uw kind in groep 1 t/m 3 heeft afgezet natuurlijk nog doorlopen naar de hogere groepen.
Inge werkt als directeur op het Rendal op maandag ochtend en vrijdag. Op maandag t/m woensdag is Lonneke aanwezig en op
woensdag t/m vrijdag Jacqueline. Is Inge niet aanwezig dan zijn Lonneke en Jacqueline aanspreekpunt.
Het is altijd mogelijk contact te zoeken met Inge via e-mail of via schoolpoort.

Jaarkalender.
De jaarkalender met praktische informatie (tekstgedeelte) voor het schooljaar 2018-2019 kunt u vinden op de website.
Op deze jaarkalender staat alle informatie en geplande activiteiten die tot nu toe bekend zijn.
De activiteiten van dit schooljaar, kunt u ook vinden in de kalender van Schoolpoort. Deze kalender is de meest actuele.
Verder blijft u ook onze vertrouwde schoolbel ontvangen.
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Kennismakingsgesprekken.
Vanaf 3 september staan de kennismakingsgesprekken gepland.
We kijken er naar uit om samen met u en uw kind dit gesprek te voeren.
Kinderen nemen deel aan dit gesprek vanaf groep 2.
U kunt zich aanmelden voor deze kennismakingsgesprekken via basisonline.
U ontvangt hiervoor, per mail, een uitnodiging op donderdag 30 augustus vanaf 15.00 uur.

Kriebelouders.
De eerste controle heeft inmiddels plaats gevonden en we hebben goed nieuws.
GEEN luizen gevonden  !

Ouderhulp
Deze week ontvangt u via uw oudste kind het aanmeldformulier school brede ouderhulp.
Het formulier levert u weer in bij de leerkracht van uw kind.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw inzet.

Leerlingenraad.
Ook dit schooljaar gaan we weer samen met de leerlingenraad aan de slag.
Op dit moment worden er kinderen vanaf groep 4 gevraagd deel te nemen aan deze leerlingenraad.
Het doel van de leerlingenraad is om gezamenlijke verantwoordelijkheid te stimuleren en betrokkenheid bij de school te vergroten. Dat
doen we door de leerlingen actief mee te laten denken en oplossingen voor praktische problemen te laten zoeken. Door de leerlingen
gericht naar hun school te laten kijken, kunnen we punten verbeteren waar we mogelijk anders niet aan zouden denken. In eerste
instantie praktische zaken, maar dat kunnen ook beleidsmatige of onderwijskundige zaken zijn (bijv. pedagogisch klimaat, oordeel over
een methode etc.). Door middel van de leerlingenraad willen we actief burgerschap bevorderen.
Vanaf volgende week vinden de “verkiezingen” plaats. Kinderen mogen “solliciteren”. Ze schrijven op waarom zij denken een geschikte
kandidaat te zijn voor de leerlingenraad. In de klas bespreken we welke talenten belangrijk zijn.
Uit de sollicitanten worden per groep ongeveer 6 leerlingen gekozen en die mogen zich in hun eigen groep presenteren. Daarna volgt in
iedere groep een stemronde en worden er per groep 2 leden gekozen. Ook de stem van de leerkracht telt mee.
Op 19 september vindt de eerste vergadering plaats van de leerlingenraad en juf Jacqueline sluit hierbij aan vanuit school.
Wat is een leerlingenraad?
Een leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers uit de groepen 4-5, 6-7 en 7-8, gekozen door hun klasgenoten. Het
zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk
vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren.
Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.
Wat doet de leerlingenraad?
Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe
vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en directie en zal
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aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met
het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, carnaval enz.
Wie zitten in de leerlingenraad?
In onze leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 4-5, 6-7 en 7-8. Uit elke klas worden 2 leerlingen gekozen om de klas te
vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed
kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de
klas vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid
door de directeur van de school. De leerlingenraad heeft 4 keer per jaar een vergadering met de directeur. De leerlingen blijven een heel
schooljaar in de leerlingenraad en zijn daarna herkiesbaar. De notulen van de vergadering van de leerlingenraad wordt op de website
geplaatst.

Ouderplatform.
Wie wil er dit schooljaar (weer) deelnemen aan het ouderplatform?
Het ouderplatform dient als achterban van de MR. We vinden het belangrijk als u meedenkt!
Er zijn al ouders die vorig schooljaar deel hebben genomen aan het ouderplatform.
Indien u dit wilt blijven doen, meldt dat dan bij de leerkracht van uw kind.
Natuurlijk zijn nieuwe ouders zeer welkom. Ook nieuwe ouders kunnen zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.
Er zijn 3 bijeenkomsten op jaarbasis, zie data onderstaande tabel.
ouderplatform

Maandag 22 oktober @ 20.00 uur
Maandag 28 januari @ 20.00 uur
Maandag 6 mei @ 20.00 uur

Alvast hartelijk dank!

Schoolpoort.
We gebruiken Schoolpoort als communicatiemiddel.
Enkele praktische zaken:
*Schoolpoort kunt u beste openen via Google Chrome.
*Het is belangrijk dat u regelmatig, via de app store of play store, schoolpoort update.
*Wilt u specifiek naar een leerkracht of ouder een bericht sturen? Ga dan naar ‘chat’ en klik dan rechtsonder op het + teken. U kunt dan
kiezen voor ‘nieuwe chat’ of ‘nieuwe privé groep’. Vervolgens typt u bovenin de naam van de mensen waar u contact mee wilt leggen.
Zijn er nog vragen? Kom na schooltijd gerust naar juf Lonneke, juf Lieke of juf Marian. Zij helpen u graag verder.

Verkeerswerkgroep
Wij zijn dringend op zoek naar ouders die deze werkgroep willen komen versterken.
Indien u interesse heeft, kunt u zich opgeven via het formulier schoolbrede ouderhulp of bij juf Alison of juf Jacqueline.
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Pleinspelen.
Dit schooljaar zijn we weer gestart met pleinspelen.
Op dinsdag in de grote pauze voor groep 1 t/m 5 op het kleine plein, onder begeleiding van Lars
Op donderdag in de grote pauze voor groep 4 t/m 8 op het grote plein, onder begeleiding van Dennis.

Dennis.

Weet u dat:
Verjaardagen:
Ook dit schooljaar wordt de verjaardag van ieder kind in de eigen groep gevierd. Ouders van leerlingen in groep 1 t/m 4 mogen dit
feestje in de klas meevieren. Op school hebben we een aantal snoeppotten waaruit getrakteerd mag worden door de jarige.

Met vriendelijke groet.
Team ’T Rendal.
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