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UIT DE DIRECTIEKAMER:
Van de directie

Belangrijke data

Beste ouders/verzorgers,

Week van 27 januari
Afronding toetsperiode
Cito gr. 3 t/m 8

In deze nieuwsbrief vindt u weer diverse info over de
ontwikkelingen op onze school.
In het bijzonder vraag ik uw aandacht voor de bijlage bij deze nieuwsbrief
waarin we u meer vertellen over het Beter Ben Je Buiten-concept; een
vernieuwend concept dat de komende 2 jaren op onze school ontwikkeld
wordt en waar u de komende tijd nog veel meer over zult horen!
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Ilona van Steen

STAKING
Zoals u in de brief van vrijdag
17 januari jl. heeft kunnen lezen,
staakt het team van Kbs Effen op
donderdag 30 januari. Op vrijdag
31 januari staat een studiedag
gepland en waren de kinderen
sowieso al vrij. Graag willen we u
informeren over de gevolgen die
we na de kerstvakantie al hebben
ondervonden op Kbs Effen n.a.v. het
lerarentekort.
Op woensdag 15 januari was
meneer Bas afwezig i.v.m. een
opleidingsdag. Er was geen
vervanger beschikbaar waardoor
juf Marlène, tezamen met juf Lianne
de groepen 5, 6, 7 en 8 begeleid
hebben. Ondersteuning door juf

30 januari
Staking: Leerlingen zijn vrij
31 januari
Staking/team Kbs Effen richt
zich op onderwijsontwikkeling:
leerlingen zijn vrij
Week van 3 febr.
Leerreisgesprekken

Lianne is op deze dag vervallen.
Juf Laura kon op vrijdag 17
januari haar werkzaamheden niet
oppakken en op woensdag 22
januari was juf Ilse afwezig i.v.m.
een opleidingsdag. Op beide dagen
hebben we te horen gekregen dat
er geen vervanger beschikbaar was.
Dit had tot gevolg dat juf Lianne
haar ondersteuningstaken niet
heeft kunnen uitvoeren.
De inzet van juf Lianne maakt juist
een groot verschil in ons onderwijs.
Door deze ondersteuning kunnen
we beter passend onderwijs bieden.
We hopen daarom dat u begrijpt dat
we vinden dat het onttrekken van
ondersteuningstaken een ingreep is
die niet of hooguit zeer incidenteel
zou moeten plaatsvinden.

3 februari
Ouderraadvergadering
Week van 7 februari
Leerreisgesprekken
7 en 14 februari
Kunstenaar in de klas unit 3 en
4: Stopmotion film maken in
thema carnaval
17 februari
MR vergadering
18 februari
Buitenochtend groep 1-2
21 februari
Carnavalsviering

TRAJECT VOORTGEZET ONDERWIJS

OUDERPORTAAL

In het weekend van 1 en 8
februari zijn er open dagen op de
verschillende middelbare scholen
in Breda en omgeving. Op de
website www.vobreda.nl vindt u
de dagen en tijden waarop u met
uw kind van groep 7 of 8 een kijkje
kunt gaan nemen.

Op dinsdag 21 januari heeft u
informatie ontvangen over het
doel en de mogelijkheden van
het Parnassys Ouderportaal. We
hopen dat u de toegang hiertoe
hebt ge-/hervonden en hiermee de
mogelijkheid de ontwikkeling van
uw kinderen wat beter te volgen.

Voor de ouders met kinderen in
groep 8 is het verstandig om de
datum van aanmelding vast vrij te
houden.

Op 10 maart van 17.00 – 20.30 uur
is het aanmelden voor de leerlingen
wiens achternaam begint met de
letters A t/m K.
Op 11 maart van 17.00 – 20.30 uur
is het aanmelden voor de leerlingen
wiens achternaam begint met de
letters L t/m Z.
Informatie over benodigdheden en
dergelijke ontvangt u t.z.t.

Ilona van Steen

THEMA’S
In de vorige nieuwsbrief heeft u
kunnen lezen dat we als school meer
de ouders en de sociale omgeving
van de school willen betrekken bij
ons onderwijs. Vorige keer hebben
we gevraagd of er mensen zijn die
wat te delen hebben omtrent de
thema’s in de verschillende groepen.
Wat fijn dat er mensen uit de Effense
omgeving zijn die aan onze oproep
gehoor hebben gegeven!
Zo is er in groep 7-8 iemand geweest
die meer heeft verteld over Azië en
Oceanië.
Er heeft iemand gereageerd die
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Unit 4: Azië Oceanië
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U kunt contact opnemen met
school: 076 5145944, bij voorkeur
na 14.30 uur
of een mailtje sturen naar kbseffen_
info@inos.nl
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We horen graag van u en hopen op
een prettige en leerzame samenwerking!
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Unit 2: Engels
Unit 3: Oude Egypte

