Nieuws van de Week nr. 1
Vrijdag 31 augustus 2018

Jarigen!
Wie zijn er aankomende week jarig?
01 september Nick
Groep 3
01 september Mees
Groep 6B
04 september Fenne
Groep 7B/8B
04 september Tess
Groep 1-2A
06 september Kay
Groep 6A
07 september Simon
Groep 8A
Iedereen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!

Personeel
Groep 5
Helaas is juf Wil in de vakantie niet voldoende opgeknapt om weer te gaan werken. Gelukkig
hebben we meester Frits die voor haar kan invallen. We hopen dat juf Wil snel weer beter is.

Meester Frans
Meester Frans is in de laatste vakantieweek geopereerd en ondertussen weer thuis. Zijn operatie
is goed gegaan en we hopen op een voorspoedig herstel!

Werkzaamheden in de vakantie
In de vakantie hebben we allemaal nieuwe verwarmingsbuizen gekregen, nu boven de grond. We
hopen er in de winter nu warmpjes bij te zitten. Ook zijn alle vloeren weer netjes in de was gezet en
ziet de vloer er weer keurig uit.

Extra geld
Alle basisscholen in Nederland hebben extra geld gekregen om de werkdruk in het onderwijs te
verlagen. Op de Howiblo hebben we ervoor gekozen om dit geld in te zetten op verschillende
manieren. We hebben wat geld apart gezet om te zorgen dat bijvoorbeeld het maken van de
rapporten makkelijker wordt en de leerkrachten daar minder tijd mee kwijt zijn. Ook krijgen de
leerkrachten tijdens drukke administratieve tijden wat extra tijd om de administratie te doen en komt
er iemand anders in de klas. Maar het aller belangrijkst is eigenlijk het aanstellen van extra
ondersteuning in de klassen. Juf Marcella, juf Isabel en juf Ilse zullen extra helpen in de groepen.
Samen met de leerkracht en de Intern Begeleider wordt er gekeken naar hoe die invulling eruit zal
zien.

Even voorstellen:
Ik ben Maaike Honders en ik ben hier om meester Frans te
vervangen totdat hij weer beter is. Ik ben moeder van Maud (9), Sep
(7) en Tess (5) en woon in Zoeterwoude. Ik ben in principe op
maandag en vrijdag op school. Ik heb het onderwijs in mijn hart
gesloten en op iedere school waar ik kom probeer ik bij te dragen
aan het beste onderwijs voor de kinderen. Ik hoop dat ik hier in de
korte periode dat ik er zal zijn ook aan kan bijdragen en ik ben met
heel veel plezier begonnen. Mocht u vragen hebben, mijn deur staat
altijd open!

Hulpouderbrief
Vorige week is de hulpouderbrief naar u verstuurd. Heeft u hem nog niet ingevuld, maar wilt u zich
wel aanmelden voor activiteiten, dan kunt u hem nog tot en met woensdag 5 september inleveren
bij Linda of via de mail: l.deridder@howiblo.nl. In de bijlage treft u nogmaals de hulpouderbrief en
de hulpouder bijlagebrief.

Schoolgids
Op de website kunt u de nieuwe schoolgids 2018-2019 vinden. Klik hier voor de schoolgids.

Schoolfotograaf
Dinsdag 11 september komt de schoolfotograaf weer op school. In onderstaand schema kunt u
zien wanneer de groepen zijn ingedeeld.
Dinsdag 11 september:
08:45 - 09:15 Groep 1/2A
09:15 - 09:45 Groep 1/2B
09:45 - 10:15 Groep 1/2C
10:15 - 10:50 Groep 3
10:50 - 11:25 Groep 4
11:25 - 11:45 Groep 5A
11:45 - 12:00 OV leden
12:00 - 13:00 Pauze
13:00 - 13:20 Groep 5B
13:20 - 13:40 Groep 6A
13:40 - 14:05 Groep 6B
14:05 - 14:30 Groep 7
14:30 - 15:00 Groep 7/8
Woensdag 12 september:
10:45 - 11:15 Groep 8
11:15 - 11:30 afscheidsfoto groep 8 springfoto groep 8
11:30 - 11:45 afscheidsfoto groep 8 springfoto leerlingen groep 8 van 7/8
11:45 - 12:15 Pauze fotografen
12:15 14.45 Broertje/zusje foto

Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op de Howiblo wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het
geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de
administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens
worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is
beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor het onderwijs en aan het onderwijs verbonden taken.
De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook
gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen verwerken een beperkt
aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers verwerkingsovereenkomsten
afgesloten, om de gegevens te beschermen. Leerling gegevens worden alleen gedeeld met andere
organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de
wet. In het privacyreglement is precies beschreven hoe de school omgaat met haar leerling
gegevens, welke gegevens worden verwerkt en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer
informatie over privacy kunt u ook lezen in de schoolgids. Vragen over privacy binnen de Howiblo
kunt u stellen aan de directie of via het e-mail adres: infoprivacy@howiblo.nl .
Ieder schooljaar dient een nieuw formulier ingevuld te worden. In de bijlage treft u alvast het
formulier. Alle kinderen krijgen maandag het formulier mee naar huis. U dient voor elk kind een
apart formulier in te vullen en bij de leerkracht in te leveren.

Uitnodiging Houtskoolschets ouders

Uitnodiging
“Dialoog over Houtskoolschets voor de toekomst”
Meerjarenbeleidsplan Kalisto 2019-2023
Woerden, augustus 2018
Geachte ouders van de Kalisto-scholen,
Graag nodigen wij u uit voor een interactieve bijeenkomst met Marlies van der Starre, voorzitter
College van bestuur van Kalisto, over de gedroomde toekomst voor Kalisto en haar basisscholen.
In de voorbereiding voor het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2019-2023 voor Kalisto willen we de ideeën
van vele betrokkenen zoveel mogelijk meenemen: leraren, ouders, kinderen, kinderopvang, VOscholen en andere partijen.
Het Meerjarenbeleidsplan gaat het kader vormen voor de schoolplannen 2019-2023 die alle scholen
in de eerste helft van 2019 gaan opstellen.
Marlies wil graag met u in gesprek over haar visie voor Kalisto, om daarmee extra bouwstenen op te
halen voor het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2019-2023. Er zijn hiervoor 2 mogelijkheden:
 donderdag 4 oktober 2018 op SBO De Keerkring, Rembrandtlaan 50, 3443 EJ Woerden van
19:30 tot 21:00 uur en
 dinsdag 9 oktober op CSV Ridderhof, Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland van 19:30 tot 21:00
uur.
Marlies zal in een presentatie iedereen meenemen in een concept-visie op de gedroomde ambitie
van Kalisto. Welke zaken worden van toenemend belang voor het onderwijs van de toekomst, waar
en hoe leggen wij accenten, op welke wijze denken wij het te gaan vormgeven op de scholen?
We verzoeken u vanwege de praktische organisatie van elke bijeenkomst uiterlijk 23 september aan
te geven of u aanwezig zult zijn, het aantal personen en op welke datum/locatie door het sturen van
een mail naar Jacqueline Burger (Burger@kalisto-basisonderwijs.nl).
Wij hopen vele ouders op deze bijeenkomsten te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,
De voorbereidingsgroep,
Marlies van der Starre, voorzitter College van bestuur
Gerard Miltenburg, directeur De Wijde Blik en De Schakel
Wilma Vissenberg, directeur De Notenbalk en Sint Bavo
Jorien Launspach, directeur Willibrordus
Norbert Bakker, locatiedirecteur De Schakel
Martin Metselaar, manager bedrijfsvoering
Theo Edelbroek, algemeen beleidsmedewerker

Vrienden van de Howiblo

Medicijnverklaring
Gebruikt uw kind medicijnen en moet hij/zij deze tijdens schooltijd innemen, dan dient er een
medicijnverklaring ingevuld te worden. Middels dit formulier geeft u de leerkracht toestemming voor
het toedienen van de medicijnen aan uw kind. Deze kunt u dan bij de leerkracht inleveren. In de
bijlage treft u de medicijnverklaring.

In de bijlage treft u informatie over:







Hulpouder aanmeldingsbrief
Hulpouder bijlagebrief
Medicijnverklaring
Buurtsportcoach; Herstspelen 25 oktober
Activiteiten in Montfoort; goochelen groep 5 en 6 14 november
NaSchoolse Activiteiten Montfoort

Prettig weekend,
Team Howiblo

