ALGEMEEN
Sparkels op de Zeppelin
Aan alle kinderen van de Zeppelin willen wij
de mogelijkheid bieden om na school deel
te nemen aan een naschools aanbod. Dit
naschoolse aanbod noemen wij Sparkels en
sluit aan bij de vorming van ons kindcentrum
Nova. Samen met Kibeo willen wij de kinderen de mogelijkheid bieden om zich breed
te ontwikkelen.
Sparkels bestaat uit diverse activiteiten op het gebied van cultuur, kunst, sport,
techniek, educatie, natuur en muziek. Op deze manier kunnen de kinderen na
schooltijd hun talenten nog verder verbeteren. Zo kunnen kinderen hun eigen
VLOG maken, leren ze graffiti tekenen, worden er verschillende sporten aangeboden of kunnen de kinderen Franse les volgen. Dit is nog maar een klein
deel van het totale aanbod.
Bij Sparkels hebben we aandacht voor talentontwikkeling, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking.
Vanaf medio mei tot aan de zomervakantie starten we met het aanbieden
van Sparkels. Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over.

Vacature MR
In het huidige schooljaar heeft de medezeggenschapsraad (MR) een vacature voor de oudergeleding. De MR roept ouders van de Zeppelin op om te
reageren op deze vacature.
Via de MR kunnen ouders en personeelsleden meedenken, meepraten en
meebeslissen over de gang van zaken op school. De MR geeft advies of instemming op o.a. huiswerkbeleid, ouderbijdrage, veiligheid, schooltijden, vakantieregeling, formatie en passend onderwijs. Op deze manier levert de MR
een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en is zij een gesprekspartner
voor de schoolleiding.
De MR van De Zeppelin komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar voor het
bespreken van actuele inhoudelijke onderwerpen, het kennisnemen van de
begroting en de formatie van de school en het op eigen initiatief bespreken
van inhoudelijke onderwerpen.
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Indien u interesse heeft om mee te draaien in de MR, kunt u zich aanmelden
bij de voorzitter: Jan Fuik janfuik@gmail.com of mr@odsdezeppelin.nl
Indien meerdere ouders interesse hebben voor deze vacature, dan zal er een
verkiezing opgezet worden.
Meer informatie over de medezeggenschap in het basisonderwijs:
 http://www.infowms.nl/

Overblijfnieuws
Donderdagavond 2 februari bieden we onze vrijwilligers een scholing EHBO
aan. Op deze avond worden alle “huis-, tuin- en keukenongelukjes” die kunnen
gebeuren tijdens de overblijf behandeld. Denkt u hierbij aan een bloedneus,
tand door de lip, verstuikte enkel, schaafwonden e.d.
Dit is de 2de scholing die de vrijwilligers aangeboden krijgen dit schooljaar. In
november mochten de vrijwilligers deelnemen aan een lezing verzorgd door
Lilian Smak Gregoor van Piiple Persoonlijke Ontwikkeling. De lezing ging over
“communiceren volgens de Gordon-methode”. De Gordon-methode leert je
om op een betere manier te communiceren met kinderen. Gelijkwaardigheid
en wederzijds respect staan centraal. Als er problemen zijn, worden die samen
opgelost.
Vorig jaar hebben we een enquête gehouden onder de kinderen waarin we
onder andere hebben gevraagd met wat voor speelgoed de kinderen zouden
willen spelen tijdens de overblijf. Er kwamen heel wat suggesties voorbij. We
kijken nu welke suggesties voor speelgoed we kunnen realiseren alhoewel een
zwembad of grasveld moeilijk te realiseren zijn…

Parro
Gelukkig hebben al heel veel ouders Parro geïnstalleerd. Wij kunnen u op deze manier goed op de
hoogte houden.
In de app kunt u nu ook een gesprek starten met
de leerkracht van uw kind of uw kind direct bij de
leerkracht ziekmelden. Ook kunt u hier andere korte mededelingen plaatsen
die direct van belang zijn voor de leerkracht.
In de toekomst gaan wij steeds meer gebruik maken van deze manier van
communiceren, dus als u de app nog niet heeft geïnstalleerd op uw tablet of
smartphone, doe dat dan snel!

Studiedag
Op donderdag 8 juni hebben wij een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij.
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