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Van teamleider naar kindcentrumleider
De leidinggevenden van ons kindcentrum, Berry van de Wetering en Gerben van Boxtel,
hebben de titel teamleider. Dat gaat veranderen. Vanaf nu dragen zij de titel kindcentrumleider.
Waarom een nieuwe naam?
Binnen Stichting GOO zijn er wat veranderingen geweest. Zo kwam er een nieuwe
organisatiestructuur met nieuwe functies. Waaronder de functie van teamleider. Die nieuwe
structuur bracht voor de teamleiders ook andere taken en verantwoordelijkheden met zich mee.
De invulling van de functie bleek dan ook een beetje anders dan vooraf gedacht. En daardoor
voelde de titel teamleider niet meer helemaal passend. Daarom is er besloten dat alle
teamleiders bij GOO een nieuwe functienaam krijgen.
Een nieuwe naam
We hebben samen met alle teamleiders binnen de stichting
gesproken over de naamgeving. Uiteindelijk hebben we
gekozen voor de titel kindcentrumleider. Deze functienaam geeft
de rol en de taken van een leidinggevende van een kindcentrum
goed aan. Juist omdat we binnen Stichting
GOO kindcentra hebben en sterk hechten aan de combinatie
van opvang en onderwijs, vinden we de
naam kindcentrumleider het meest passend en toekomstgericht.
Vanaf nu zijn Berry en Gerben dus onze kindcentrumleiders!
Met dezelfde functie, maar met een andere titel.

kalender
3 december
Surprise groep 6 t/m 8

6 december
Studiedag: Alle kinderen van
groep 1 t/m groep 8 én de
peuters zijn vrij

8 december
Kindcentrumraadvergadering online

21 december
Kennismaking instroom
nieuwe kleuters

24 december
Kerstviering in de groepen.

27 dec. t/m 7 januari
Kerstvakantie

10 januari
Instroom nieuwe kleuters
in aparte instroomgroep
Opening RESPECTweken

26 januari
Start voorleesdagen
Kindcentrumraadvergadering

28 januari
Crea-ochtend groep 1-4
Afsluiting Respectweken

4 februari
Crea-ochtend groep 5-8
Einde voorleesdagen

7 februari
Rapport gr. 3-7
Adviesgesprek gr. 8

Mondkapjes en testen
Afgelopen maandag zijn we volgens de maatregelen gestart met het dragen van mondkapjes in de
gangen voor de groepen 6 t/m 8. Dit gaat heel erg goed. Fijn dat iedereen dit zo opgepakt heeft!
Het dringende advies is ook om 2 x per week zelf te testen, zowel voor personeel als kinderen vanaf
groep 6. Als het goed is komen er vanuit de overheid ook zelftesten beschikbaar voor kinderen. We
hebben hier echter nog geen bericht over ontvangen. Zodra dit er is, hoort u van ons.
Zeker deze week hebben we te maken gehad met veel afwezige collega’s. Wanneer zij klachten
hebben, moeten ze een GGD-test doen. Maar ook ontwikkelingen in de thuissituatie kunnen leiden
tot een quarantainesituatie. We hebben de groepen met de nodige aanpassingen en extra inzet van
vaste collega’s gelukkig nog steeds weten te bezetten, maar dat is af en toe echt wel een flinke
uitdaging! Soms zetten we ook een betaalde spoedtest in. Waar mogelijk proberen we
thuisonderwijs te voorkomen. Ook u kunt daaraan meehelpen.
Daarom nogmaals het dringende advies om kinderen bij milde verkoudheidsklachten, snottebellen of
andere coronagerelateerde klachten ook écht thuis te houden en te laten testen.

MIND-begeleiding vanuit NPO-middelen
Sinds dit schooljaar neemt juf Cecile deel aan het netwerk hoogbegaafdheid van GOO. Met
deze groep leerkrachten wordt een stichtingsbreed plan van aanpak geschreven. Er wordt
bekeken welk aanbod er al is en hoe dit verder goed weg te zetten.
Voor onze eigen locatie is juf Cecile al op zoek gegaan naar extra uitdagingen voor de
MIND-leerlingen; opdrachten die praktisch van aard zijn en uitgaan van onderzoekend leren.
Dit is naast het werken aan hun mindmap in de klas.
Juf Cecile is op donderdagen al gestart met het begeleiden van kinderen uit groep 5 t/m 8.
Na de introductie met de juf krijgen de leerlingen werk waar ze die week zelf mee aan de
slag kunnen. Via de app Tool, een digitaal logboek, houden de kinderen bij wat ze doen.En
in groep 3 en 4 werken enkele kinderen aan samenwerkingsopdrachten.

Een dochter voor juf Ilse!
Vorige week vrijdag zijn juf Ilse en Bob de trotse ouders
geworden van een lief dochtertje! Ze noemen haar Jip, ze
weegt 3880 gram en is 52 cm. lang. Mama en Jip hebben
het heel fijn samen. Grote zus Sam en papa Bob zorgen
goed voor Jip en mama Ilse.
Hartelijk Gefeliciteerd Juf Ilse, Bob en Sam!

Goede- doelenactie 'Go for Africa'
De goede doelen actie ‘Go for Africa’ wordt i.v.m. corona
tóch doorgeschoven naar feb. 2023. De kerstviering in de
klassen gaat, zoals het er nu naar uitziet, wel gewoon door.

Sintcadeautje mee naar school
De kinderen van de groepen 1 t/m 5 mogen dinsdag 7
december één cadeautje mee naar school nemen om te laten
zien aan elkaar en er wellicht ook nog mee te kunnen spelen.

Laatste werkdag Anoeschka Bosters
Anoeschka Bosters was gisteren voor de laatste dag werkzaam op BSO
Neptunus. Ze gaat een nieuwe uitdaging aan in de gehandicaptenzorg.
Anoeschka volgt daarbij haar hart en zal op oproepbasis cliënten van diverse
leeftijdscategorieën ondersteunen en begeleiden. Haar werkgebied wordt geheel
Oost-Brabant. Op een passende wijze is er (rekening houdend met de
maatregelen) afscheid genomen van (directe) collega’s. Bedankt
Anoeschka en héél veel succes op je nieuwe werkplek.
Het ga je goed!

wist u dat...

• Vannacht de Sint en Pieten langs zijn geweest?
• De kinderen een heerlijke schoentraktatie ontvangen hebben?
• Zelfs de groepen 7a en 7b vanochtend genoten hebben van het
bakken van pepernoten?

