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(Bijna) Babynieuws!
De juffen op De Schothorst doen aan estafette! Juf Karien
komt half juni terug van zwangerschapsverlof terwijl het
verlof van juf Annemieke net is ingegaan. Maar we
hebben nog meer blij nieuws; juf Floor is zwanger van
hun tweede kindje! Haar verlof zal ongeveer ingaan in de
periode dat juf Annemieke weer terug zal keren, rond de
herfstvakantie.

Formatie schooljaar 2018-2019:
Wij zijn blij dat wij de formatie voor volgend schooljaar al rond hebben. We
hebben ervoor gekozen om de indeling volgend schooljaar zoveel mogelijk te
houden zoals het nu is zodat we verder kunnen bouwen aan de basis die we dit
schooljaar gelegd hebben. Dat betekent dat de groepen van dit jaar in dezelfde
samenstelling doorgaan naar volgend jaar (uitgezonderd van doublures,
verhuizingen e.d.) en dat de leerkrachten in de groep blijven waar ze nu ook
lesgeven. Ook is het mooi om te zien dat we in de onderbouw aan het groeien
zijn wat een positief beeld geeft voor de toekomst!
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Formatie 2018-2019:
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Meneer Luuk
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Opmerkingen:
●
●
●
●
●
●

rood is inval voor ziekte/zwangerschapsverlof;
de leerlingaantallen bij benadering;
Juf Annemieke zal na de herfstvakantie terugkeren van zwangerschapsverlof;
Juf Floor zal rond de herfstvakantie met zwangerschapsverlof gaan;
Extra formatie: juf Ellen B: 0,2 fte en 0,6 fte onderwijsassistent, er wordt nog
bekeken hoe we die uren in gaan zetten;
groep 7: er is nog niet besloten wie op welke dagen gaat werken, dus dat kan
nog veranderen.

Themabijeenkomst:”Opvoeden en multimedia 6-12 jaar”.
Op woensdag 27 juni van 19.00- 21.00 uur organiseren onze OR en MR in
samenwerking met LOES op De Schothorst de themabijeenkomst over opvoeden
en multimedia. “Opvoeden en multimedia” in de leeftijd van 6-12 jaar. Een hele
uitdaging! Kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar zijn geboren in het digitale
tijdperk. Voor hen zijn computers, tablets en mobiele telefoons de gewoonste
zaak van de wereld. Veel kinderen voelen zich erg aangetrokken tot digitale
media en ze leren snel! Dat wil nog niet zeggen dat ze goed kunnen omgaan
met deze mogelijkheden. Dit geeft een extra druk op de opvoeding van je kind.

Om je kind goed te kunnen begeleiden, zou je
antwoord moeten krijgen op deze vragen: Wat doet
mijn kind op internet? Waarom vindt mijn kind dat
zo leuk? Wat zijn de risico’s van digitale media?
In de themabijeenkomst “Opvoeden en multimedia
6-12 jaar” komen de volgende onderdelen aan bod:
- Het digitale leven van je kind
- Veiligheid
- Mediaopvoeding
Hoe zit het met de ontwikkeling van je kind? Wat
kun jij als ouder doen in de opvoeding van je digitale kind? Deze en andere
vragen worden tijdens de bijeenkomst beantwoord. Tijdens deze
themabijeenkomst wordt informatie gegeven. Ook kun je meepraten over allerlei
praktijkvoorbeelden en van andere ouders horen hoe zij erover denken.
Opgeven via: MAIL naar info@deschothorst.nl vóór 20 juni a.s.
Vermeld bij onderwerp: opgave themabijeenkomst Loes en aantal personen.
Graag tot de 27e op De Schothorst!
Namens de OR en MR,
Cynthia Volbeda en Nathalie Kamphuis

TYPEN TWENTE – COMPUTERTYPEN

Al vele jaren wordt er door TYPEN TWENTE computertypen aangeboden op
meerdere basisscholen in de regio Twente. En met veel succes, want wij
zijn bijzonder trots op ons slagingspercentage: 98 tot 100%! Het door ons
ontwikkelde computerprogramma, met duidelijke uitleg en grafieken,
geeft de leerlingen namelijk de mogelijkheid om in zeer korte tijd op de correcte
manier te leren typen. De cursus is ook geschikt voor leerlingen met dyslexie,
autisme en ADHD. De lessen worden altijd gegeven door een ervaren leerkracht,
die controleert en eventueel bijstuurt als dit noodzakelijk mocht zijn.
Volgend schooljaar zal op donderdag 4 oktober 2018 weer een cursus gestart
worden op de Schothorst van 14:30 – 15:30 uur voor leerlingen van groep 6, 7
en 8. In 9 lessen van één uur en om de 2 weken leren leerlingen snel, foutloos
en blind typen waar ze hun hele leven plezier en gemak van zullen hebben. De
kosten zijn € 195,- (inclusief examen) en opgeven kan via onze website:
www.typentwente.nl

Oudertevredenheidsenquête
In de vorige nieuwsbrief is deze enquête aangekondigd, helaas is het momenteel
technisch niet mogelijk de enquête af te nemen. Dit zal volgend schooljaar
plaatsvinden.

Opbrengst sponsorloop voor Kika
Wat een fantastische opbrengst van
de sponsorloop! En wat hebben alle
leerlingen hun best gedaan! Anouk en
Arnoud hebben het bedrag al op hun
account gezet zodat dit bedrag ten
goede komt aan KiKa! Allemaal heel
erg bedankt!
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