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6 ok t o b e r 2 0 1 7
Jaargang 16
nummer 3

Staking!
Alle leerkrachten op de Spindel hebben gisteren gestaakt. Een deel van de
collega’s is naar Den Haag gegaan om daar met zo’n 60.000 onderwijscollega’s uit het hele land onze stem voor minder werkdruk én een beter
salaris te laten horen.

de kalender
Dinsdag 10 oktober:
Schrijver op bezoek
Donderdag 12 oktober:
Spindelkrant 1 verschijnt

We verwachten dat we nu hard genoeg hebben geroepen en door de
Tweede Kamerleden zijn gehoord. Als volgende week de plannen van het
nieuwe Kabinet duidelijk worden, weten we misschien al meer.
Bedankt voor uw steun voor de acties.
Team de Spindel

Vrijdag 13 oktober:
Groep 1/2 vrij
16 t/m 20 oktober:
Herfstvakantie
Week van 23 oktober:
Hoofdluiscontrole
Woensdag 25 oktober:
Bosdag groepen 3
Vrijdag 27 oktober:
Groepen 1/2 vrij
Dinsdag 31 oktober:
KiVa ouderavond
Vrijdag 3 november:
Spindelpraatjes verschijnt

Afscheid van meneer Bob Jacobs
Digiduif
Wilt u foto’s die op
Digiduif staan
bewaren? We
adviseren u dan om
deze op te slaan op
uw eigen computer.
De bestanden in
Digiduif worden
namelijk aan het
einde van een
schooljaar verwijderd.

Dit schooljaar is Bob Jacobs bij ons gestart als vaste invaller. Medio
september heeft hij een aanbod gekregen om fulltime te komen
werken op het Ginnekencollege in Breda. We wensen hem daar veel
plezier en succes!
Gezocht: inval leerkracht (M/V)
Door het vertrek van meneer Bob ontstaat er een vacature. Invallers
op de Spindel krijgen een min-max contract, wat werk garandeert en
flexibiliteit vraagt. Kent u iemand die interesse heeft? Dan mag u
mijn gegevens doorgeven en licht ik graag e.e.a. toe.
info@bsdespindel.nl of 0161-431593
Rob van Gils

Vooraankondiging: informatie-avond KiVa
De werkgroep KiVa organiseert een informatie-avond voor alle ouders,
want “KiVa doe je samen!”
De Spindel was vanaf het begin nauw betrokken bij de introductie van KiVa
in Nederland. Het is een methode waarin groepsvorming en het voorkomen
van pesten centraal staan. Aanvankelijk richtte de methode zich met name
op de groepen 5 tot en met 8. Dit jaar is KiVa bij ons op
school ook geïntroduceerd in de onderbouwgroepen.
Noteer de datum alvast in de agenda:
dinsdag 31 oktober, 19.30 uur. Nadere informatie volgt.

Klassenbezoek door de interne contactpersoon (ICP)
Afgelopen week hebben we als Interne Contact Personen (ICP-ers) ons jaarlijkse
klassenrondje gemaakt in de groepen 3 t/m 8. We hebben ons voorgesteld en de
kinderen geattendeerd op de posters met onze foto, die in de school hangen.
Dit jaar is juffrouw Charlotte de ICP-werkgroep komen versterken.
Op de Spindel vinden we het erg belangrijk dat kinderen het naar hun zin hebben en
een onbezorgde, fijne tijd beleven in een veilige omgeving. Hiervoor zetten we het
anti pestprogramma KiVa in en we hebben ook contactpersonen waar de kinderen,
wanneer zij dat zelf willen, hun verhaal in vertrouwen kunnen vertellen. We hebben
de kinderen verteld over onze rol.
Bij het klassenrondje was de leerkracht aanwezig. Aan de hand van het boek ‘Het
Nee mannetje’ is in de groepen 3 en 4 een groepsgesprek gevoerd. In de groepen 5
hebben we gerefereerd aan het boek en is een poster als leidraad gebruikt. In de
groepen 6 t/m 8 wordt alleen de poster gebruikt en wordt ook de Kindertelefoon
genoemd.
Als er vragen van kinderen zijn die tijdens ons bezoek niet aan bod zijn geweest,
gaat de leerkracht hier op in. Kinderen, maar ook collega's en ouders, kunnen ons
altijd aanspreken. Er kan ook een briefje worden geschreven en dit kan in de groene
brievenbus in de gang bij de schoolingang worden gegooid. Die brievenbus wordt
een paar keer per week bekeken door een van ons. Als ICP-ers proberen we iedere
hulpvraag zo goed mogelijk op te pakken.
Mayke Knabben
Tim de Wit
Charlotte Oomen

Kinderboekenweek: Gruwelijk eng!
Aanstaande dinsdag, 10 oktober, bezoekt Jozua Douglas de Spindel.Hij is vooral
bekend door zijn boeken over "De verschrikkelijke Badmeester", "De vreselijke
tweeling", “De gruwelijke Generaal” en "De ongelooflijke Ravi Ravioli”.
Na afloop zal Jozua boeken signeren. Boekhandel Van Kemenade en Hollaers is
aanwezig met een boekentafel.
De signeersessie is van 12.15 uur tot circa 13.00 uur. U bent als ouders van harte
uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.
En…….omdat het kinderboekenweek is, ontvangt u bij aanschaf van €10 aan boeken,
gratis het kinderboekenweekgeschenk van Janneke Schotveld: "Kattensoep".
Mocht u gesigneerde boeken aan willen schaffen, zou u dan contant geld mee willen
nemen/geven? Voor alle duidelijkheid. De optredens zijn alleen toegankelijk voor de
kinderen, bij het signeren zijn ook de ouders welkom.
Meer informatie vind u op https://www.jozuadouglas.com

