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Kalender september en oktober 2019
9 september
10 september
11 september
13 september
23 september
1 oktober
2 oktober
5 oktober
7 oktober
12-20 oktober

Parochie; startviering
Marieke Struik jarig
Schooluitje
Juffrouw Linda jarig
Parochie; oogstdankviering
Studiedag; leerlingen de hele dag vrij
Start kinderboekenweek
Dag van de leraar
Parochie; gezinskerk
Herfstvakantie

Bericht van Directie

De eerste weken schoolweken zijn bijna voorbij. We hebben een fijne start gemaakt in het
nieuwe gebouw. Waar wij als leerkrachten soms nog zoekende zijn, zijn de kinderen snel
gewend aan de nieuwe situatie. Langzaamaan krijgt het gebouw meer kleur en leven. De priken whiteboards zijn (bijna allemaal) opgehangen en de eerste knutselwerkjes krijgen een plek.
De kennismakingsgesprekken hebben plaatsgevonden of zijn ingepland. Op deze manier leren
de leerkracht en ouders elkaar kennen en kunnen ze afspraken maken over dit schooljaar. De
leerkracht van groep 1-2, juf Linda, komt bij nieuwe ouders op huisbezoek.
Volgende week woensdag is er een uitje voor alle kinderen naar verschillende locaties in de
buurt. Even ontspannen. Nu hopen dat het weer ook meewerkt!

Kernwaarden
Afgelopen schooljaar hebben we een nieuw schoolplan opgesteld voor 4 jaar. Dit schoolplan is
te vinden op de website. In dit plan staat beschreven wat we gaan ontwikkelen en waar we
voor staan.
Deze kernwaarden geven aan waar de Sint Agnes voor staat:

We hebben een nieuwe kernwaarde toegevoegd:

.
Wij vinden het belangrijk dat zowel leerlingen als medewerkers verantwoordelijk zijn voor hun
eigen leerproces. Daarom wijzen de twee “poppetjes” naar zichzelf. We zijn er ons van bewust
dat dit niet bij iedere leerling vanzelf gaat. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 zal deze
verantwoordelijkheid opgebouwd worden.

Oproep
Ik ben op zoek naar iemand die mij kan helpen met de vormgeving van bv. de nieuwsbrief,
een briefhoofd en de lay-out van officiële stukken zoals het schoolplan.
Is er een ouder, of kent u iemand, die hier meer kennis van heeft middels een opleiding of
ervaring? Dan zou ik graag een afspraak maken om samen te kijken naar een mooie huisstijl
voor de Sint Agnes.
Marieke Struik

Social Schools
Op dit moment is social schools niet werkende.Wij zijn op zoek naar een andere manier van
communiceren met u als ouder/verzorger.We zijn er ons van bewust dat dit nogmaals een
verandering is. Hopelijk verloopt deze overstap meer soepel dan de update van digiduif naar
social schools. Meer informatie volgt.

Klasberichten in nieuwsbrief
Zoals u ziet, staan er geen klasberichten in de nieuwsbrief. We gaan dit op een andere manier
vormgeven. We houden u op de hoogte.

Website
We zijn bezig met het vullen van de website met actuele informatie; www.sintagnes.nl
Op de site zijn onder andere de informatiekalender en de schoolgids te vinden. Mist u
informatie, laat het weten aan: mariekestruik@stichtinginitia.nl

Routines
We zitten in een nieuw gebouw. Nieuwe afspraken over het binnenkomen en het gebruik van
de hal zijn nodig. Deze nieuwe regels en afspraken noemen we routines. Zo blijft het
overzichtelijk en duidelijk voor de kinderen. De routines worden zichtbaar opgehangen in de
verschillende ruimtes. De weken tot de herstvakantie krijgen deze routines extra aandacht.

AVG
Vorig schooljaar hebben alle ouders een formulier ingevuld over het verwerken en gebruiken
van persoonsgegevens van uw kind. Daarin heeft u bv. aangegeven of er foto’s van uw kind op
facebook gezet mogen worden. Vanaf nu wordt dit formulier door nieuwe ouders aan het begin
van de schoolcarrière ingevuld. U mag echter altijd van mening veranderen omtrent het gebruik
van de persoonsgegevens. Dit kunt u aan doorgeven via: administratie@sintagnes.nl

Brigadieren + controle luizen
Wij zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen met het brigadieren en het controleren op
luizen. Inmiddels hebben een aantal ouders ingeschreven via de hulplijsten tijdens de
informatie avond. Top! Echter….hoe meer zielen hoe meer vreugd. Het is ook mogelijk om je
op te geven als reserve ouder. Wil je helpen, mail naar: administratie@sintagnes.nl

Vormsel
Jongeren die in groep 8 zitten, kunnen meedoen met het vormsel en de voorbereiding hierop.
De vormselviering is op vrijdagavond 29 november 2019. De voorbereiding start voor de
vormelingen op maandag 16 september 2019.
Wil je meer weten? Kijk ook op de website van de parochie www.parochiedongen.nl
voor informatie en aanmelding.
Pastor Edith Hertog

Tussen-schoolse opvang wordt Kinderstralen
Op de Sint Agnes kunnen onze leerlingen al sinds lange tijd gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers kunnen de kinderen hun zelf
meegebrachte lunch nuttigen en daarna nog even spelen. In de volksmond ook wel ‘overblijven’
genoemd.
De afgelopen jaren is het aantal leerlingen dat ‘overblijft’ enorm gestegen. Vooral op dinsdagen
en donderdagen verwelkomen we meer dan 40 leerlingen tijdens het overblijven. Steeds blijven
de vrijwilligers zich inzetten en aanpassen om de leerlingen een zo prettig mogelijke overblijftijd
te bezorgen.
Naast de stijging van het aantal ‘overblijvers’, merken we dat de behoefte van onze leerlingen
om tussen de middag ‘op te kunnen laden’ voor de middag verandert. Sommige leerlingen
razen graag buiten uit, anderen zoeken liever de rust en stilte binnen op, daarnaast eten
sommige leerlingen snel en anderen traag, kortom er is een steeds grotere diversiteit aan
behoeften.
Om tegemoet te kunnen komen aan de diversiteit aan behoeften, hebben we samen met vier
andere scholen van Stichting Initia een overeenkomst gesloten met ‘Kinderstralen, lunchen op
school’. Vanaf de herfstvakantie zullen zij het overblijven gaan coördineren en aansturen.
Dit betekent voor u dat u in de tussenliggende periode wordt geïnformeerd over de inschrijving
in het ‘Kinderstralen-portaal’. Via dit portaal kunt u digitaal alles regelen rondom het
overblijven, van aan– en afmelden tot aan betalingen. Vanwege de samenwerking met
meerdere scholen hebben we het overblijftarief relatief laag weten te houden, dit is gesteld op
€2,15 per overblijfbeurt bij structureel overblijven.
De komende periode zal ‘Kinderstralen, lunchen op school’ een werving en selectieprocedure
opstarten om vrijwilligers en coördinatoren te vinden.
Heeft u interesse om gezellig met onze leerlingen te lunchen, dan bent u van harte welkom om
te solliciteren! Ook de huidige vrijwilligers nemen uiteraard desgewenst deel aan de werving
en selectieprocedure.
Kijk ook eens op: https://www.lunchenopschool.nl/de-overblijfprofessional/

