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Beste ouder(s), verzorger(s),
Wellicht heeft u in de wandelgangen al
gehoord dat wij momenteel te maken
hebben met afwezige leerkrachten. En dat
het heel moeilijk is om de vervanging rond
te krijgen. Er zijn zelfs al groepen naar huis
gestuurd. Dit is natuurlijk niet wat wij
willen, maar als wij dit besluit nemen,
kunnen wij écht niet anders.
In overleg met onze afwezige collega’s
kiezen we ervoor om met u te delen, wat er
aan de hand is. Dit omdat het gaat om
langdurige afwezigheid en om
onduidelijkheid te voorkomen. Soms ziet u
namelijk deze leerkrachten wel al even op
school en/of komt u hen buiten tegen.
Waarom zijn zij dan niet aan het werk?
Juf Denise
Voor de zomervakantie heeft juf Denise
erge last van haar rug gekregen. Lange tijd
wisten artsen niet wat zij mankeerde. In
september heeft zij hier meer duidelijkheid
over gekregen; er zitten meerdere breuken
in haar ruggenwervels. Momenteel is juf
Denise wel al weer wat uren op school aan
het re-integreren, maar zij kan en mag nog
niet voor een groep staan. Zij ondersteunt
nu de groepen ¾ door met kleine groepjes
kinderen buiten de groep te werken.
Eind november wordt juf Denise nog
geopereerd en is zij enige tijd weer enige
tijd afwezig.
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Meester Rian
Op 2 oktober heeft meester Rian een
herseninfarct gehad en heeft enige tijd in
het ziekenhuis gelegen. Nu is meester Rian
weer thuis en alles is, zover je over ‘alles’
kunt spreken, onder controle. Meester Rian
is hard aan het werk voor zijn herstel. Hij
krijgt momenteel logopedie en
fysiotherapie.
Van de week is het groepswerk van de
kinderen bij hem langsgebracht en zijn de
kaarten etc. afgegeven. Meester Rian was
hier ontzettend blij mee en stuurt ons allen
de hartelijke groeten.
Juf Marjolein B
Afgelopen week is juf Marjolein B afwezig
geweest om persoonlijke redenen. Gelukkig
is zij zelf niet ziek. We gaan er van uit dat zij
er maandag weer is.

Met veel zieke en/ of afwezigen is opvang
bieden in deze tijd niet altijd meer
mogelijk.
Helaas kunnen wij ook niet altijd meer
opvang bieden, dit is voor de leerkrachten
die opdat moment een groep draaien te
zwaar. De groepen worden te groot en de
verantwoordelijkheid en veiligheid over de

Vrijmark 114
dir.loofhut@skofv.nl

1355GK Almere
www.deloofhut.nl

leerlingen kunnen wij niet meer
garanderen.
Als wij totaal geen vervanging hebben,
zullen we bekijken welke groep er naar huis
wordt gestuurd. Dit om de lasten voor u als
ouders te delen, maar ook om er voor te
zorgen dat kinderen toch onderwijstijd
ontvangen.
Het kan dus een keer voorkomen dat de
groep van uw kind naar huis wordt
gestuurd, terwijl de leerkracht van deze
groep niet ziek is. De leerkrachten worden
dan “gewisseld” en groepen die naar huis
worden gestuurd gerouleerd.
Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om
vervanging te regelen en om het onderwijs
zoveel mogelijk goed te laten verlopen.
Ook samen met de MR (en de
klankbordgroep) wordt er meegedacht en
gekeken naar oplossingen voor het te kort
aan leerkrachten.
Mocht u ideeën hebben of nog mensen
kennen…. dan kunt u dit aangeven bij de
oudergeleding van de MR (Danny Riekerk
en Marco Steinmetz) of bij de directie.

PBS
Na de herfstvakantie gaan wij werken met
beloningsmunten.
Elk kind kan op de Loofhut een
beloningsmunt verdienen door wenselijk
gedrag te vertonen. Deze munten worden
uiteindelijk in de groep verzameld om tot 1
groepsbeloning te komen. In de klas staat
daarom een piekenpijp en deze komt op
een zichtbare plek binnen de klas. In deze
ruimte is volop aandacht voor de beloning
en is het doel en het aantal munten dat
gespaard moet worden als groep, zichtbaar

gemaakt.
Er bestaat een mogelijkheid om de pijp te
vullen tot 120 munten. De leerkracht gaat
samen met de groep afspreken welke
beloning zij graag willen ontvangen en
hoeveel munten daar aan gekoppeld
worden.
De munten blijven op school, mocht er per
ongeluk toch een munt thuis terecht
komen, wilt u er dan voor zorgen dat deze
munt weer terug op school komt.
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Gedragsverwachting gym
Het hele schooljaar hebben de kinderen op
maandag en vrijdag gym van meester Rick.
Wij merken dat niet altijd alle kinderen
gymkleding mee hebben. Wij gaan hier de
komende tijd scherper opletten. Dit i.v.m.
hygiëne in het algemeen en veiligheid
tijdens de gymles.
Wij verwachten dat kinderen hun
gymkleding mee hebben:
- Sport shirt
- Sport broek
- Sportschoenen
- Sieraden af (armbanden/ kettingen/
ringen etc.). Oorbellen mag je
inhouden indien deze zijn afgeplakt
met tape (uitdoen is makkelijker)
Met de kinderen is afgesproken: geen
gymkleding bij je is geen gym.
Het kan natuurlijk altijd een keer
voorkomen dat kinderen hun gymspullen
vergeten. Dan is het mogelijk om voor één
keer gebruik te maken van een “leenzetje”,
deze zullen we op school ook na gebruik
weer wassen.
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Schoolfotograaf

Noteert u alvast in uw agenda?!
Woensdag 14 november komt de
schoolfotograaf bij ons op school.
Denkt u nog aan het invullen en inleveren
van de AVG toestemmingsformulieren?
Zonder uw toestemming mogen en kunnen
wij geen foto’s van uw kind laten maken.
Bezoek aan de Meergronden groep 8
Afgelopen maandag zijn de leerlingen van
groep 8 op de meergronden geweest voor
een kijk ochtend.
De leerlingen hebben 2 lessen gevolgd en
hebben een rondleiding door de school
gehad. Ontzettend leuk!
Zij zijn daar op de fiets naar toe gegaan
onder begeleiding van meester Ronald en
enkele ouders.
Bedankt voor uw hulp!
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Droomspeelbus
Ook deze herfstvakantie is er weer veel te
doen voor de jeugd in Almere (Haven). Met
op maandag een Halloweendag in
samenwerking met de Droomspeelbus.
Voor de leeftijden 6 - 12 jaar, van 13:00 15:00u. zijn er meerdere spellen met als
thema Halloween; van Heksenrace tot
spinnenspeurtocht. Durven jullie het aan?
Dan zien wij elkaar op 22-10-2018 in de
gymzalen van de Meergronden.
Op de dinsdag en woensdag de 3e Kidscup
in Almere Poort (georganiseerd door De
Droomspeelbus). Met op de dinsdag de
voetbalcup voor de leeftijden 6 – 9 jaar en
op de woensdag voor de leeftijden 10 -13
jaar. Inschrijven is verplicht, dit kun je doen
op; www.droomspeelbus.nl
Woensdag is er een Sport & Cultuurdag in
de gymzalen van De Meergronden. Voor de
leeftijden 6 - 12 jaar.
Donderdag is de Sportexperience in Almere
voor de jeugd van 10 -14 jaar. Wil jij ook
ontdekken wat jouw (verborgen) talenten in
verschillende soorten sport zijn? Schrijf je
dan snel in via:
www.almere.nl/wonen/zorg-enwelzijn/akt/akt-sportexperience/
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Dag van de Cultuureducatie Flevoland op
woensdagmiddag 7 november
Heb jij je al ingeschreven voor de Dag van
de Cultuureducatie Flevoland op
woensdagmiddag 7 november?
Het thema dit jaar is ‘Magische momenten
in cultuuronderwijs’
Deelname is kosteloos.
Locatie: Agoratheater Lelystad.
Onderzoek de momenten waarop kinderen
zich verwonderen, kippenvel krijgen of
meegenomen worden in de magie van
andere of nieuwe werelden.
Laat je inspireren en verrassen door de
keynotes van illusionist Steve Carlin en
theatermaakster Nadieh Graumans
Tigchelaar,
Met interessante workshops, lekker eten en
ruimte voor ontmoeting.
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Bijeenkomst 1: Aandacht geven en Prijzen
Bijeenkomst 2: Verbieden of nee zeggen
Bijeenkomst 3: Straffen
Bijeenkomst 4: Negeren
Bijeenkomst 5: Apart zetten
Bijeenkomst 6: Alles op een rij.
Vanwege succes en tevreden deelnemers
organiseert JGZ Almere ook dit najaar weer
de opvoedcursus: opvoeden en zo.
Voor wie?
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle
ouders van kinderen in de
basisschoolleeftijd want kinderen opvoeden
is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere
ouder heeft wel eens behoefte aan steun of
advies.
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet
luistert? Wanneer geef je straf en wanneer
niet? En wat zijn eigenlijk goede straffen. En
hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker
leuk en aardig doet? Is het normaal dat
ouders de hele dag voor politieagent
moeten spelen?
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u
helpen om oplossingen voor dergelijke
vragen te vinden. Aan de hand van
alledaagse opvoedingssituaties leert u
vaardigheden om het opvoeden
gemakkelijker te maken. De vaardigheden
zijn gericht op een plezieriger contact
tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u goed
gedrag van kinderen kunt stimuleren en hoe
u ongewenst gedrag het beste kunt
corrigeren.

Wanneer: Start 16 oktober.
De cursus wordt op de dinsdagochtend
gegeven van 9-11 uur
De cursus data zijn: 16-30 Oktober- 13-2027 November-11 December.
Hij wordt gegeven in het gebouw van de
GGD, Boomgaard weg 4. Almere (parkwijk)
Kosten:
Dit is een door de gemeente Almere
gesubsidieerde cursus en is daarom gratis.
Voor meer informatie over de cursussen en
als u zich wilt opgeven, kunt u bellen met
JGZ Almere tel. nr: 0880029990 (keuze
menu: keuze 2 en nogmaals keuze 2)

Belangrijke data:







Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26
oktober: herfstvakantie
Maandag 29 oktober: MR vergadering
Zondag 11 november: Sint Maarten
Zaterdag 17 november: aankomst
Sinterklaas in Nederland
Donderdag 22 maart: maandviering
Maandag 26 november: MR vergadering

Door het uitwisselen van ervaringen met
andere ouders zult u bovendien merken dat
u niet de enige ouder bent die zich soms
onzeker voelt over de opvoeding.
Inhoud Opvoeden & Zo
De cursus is als volgt opgebouwd:
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