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Wist u dat ????







Onze jaarkalender is ingevoerd in Parro en
u hierin alle vrije dagen, oudercontactmomenten en bijzondere dagen kunt
vinden?
Maandag 11 november a.s. alle kinderen
vrij zijn vanwege een studiemoment?
Woensdag 27 november a.s. een
ouderspreekuur is?
U de uitnodiging ontvangt in Parro?
Vanmiddag een kijkmiddag is op school
van 16.00 tot 17.00 uur?
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Laat maar zien….
Deze week is de projectweek en vanmiddag willen de kinderen
hun project laten zien.
Laat maar zien. Wat zie je dan? Zien we hetzelfde? Wat je ziet
wordt dat ook bedoeld?
Hoe laat jij jezelf zien?
Een heleboel vragen waar we deze week mee aan het werk
zijn. Elke groep op een eigen manier.
Belangrijk is het samen ontdekken hoe je iets kunt zien en
ervaren en hoe laat je dat weer aan anderen zien.
Ik schrijf nu dit stukje van de nieuwsbrief. U leest het. Begrijpt
u de vragen? Snapt u de bedoeling?
Zo leren kijken naar alles om je heen. Dat is wat we de
kinderen willen laten ervaren deze week.
Hiervan maken ze een werkstuk op een eigen manier. Zo leren ze hun ervaring
omzetten in iets wat een ander kan zien.
Komt u kijken vanmiddag tussen 16 en 17 uur?
Door belangstelling te tonen in het werk van de kinderen helpt u hen ook in het
groeien van zelfvertrouwen, in het hebben van plezier in het werk. Zo helpt u bij de
ontwikkeling van uw kind.
Zorg voor mij op mooie dagen
Als ik lach en loop te stralen
blijf ik altijd naar u vragen
Zorg voor mij op zwarte dagen.
Als ik somber zit te balen,
wilt u mij dan verder dragen?
Zorg voor mij op alle dagen.
Laat mij nooit van u verdwalen
in geluk en tegenslagen.
Amen.
Andere tijden
Deze projectmiddag is op een andere tijd dan u van ons gewend was.
Op verzoek van ouders kijken we vandaag of een andere tijd ook ruimte biedt aan
andere ouders om de kijkmiddag te bezoeken.
We zijn benieuwd en zullen met de medezeggenschapsraad bespreken wat de
ervaringen zijn.
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Staking
Gisteren was de school dicht en om vijf over twaalf stonden we stil op het
stationsplein in Utrecht.
We stonden stil om te laten zien dat het anders moet.
Anders, omdat er grote zorgen zijn:
Ook wij hebben een tekort aan leerkrachten.
We zoeken naar nieuwe collega’s.
Op dit moment proberen we zoveel mogelijk met collega’s binnen de school op te
vangen. Dit betekent dat die mensen extra komen of hun eigen werk laten liggen.
Extra komen geeft het risico dat we mensen gaan overvragen. Het eigen werk laten
liggen betekent stilstand in de ontwikkeling van andere mogelijkheden voor kinderen.
Soms sturen we een groep naar huis, omdat er geen leerkracht beschikbaar is.
Onze ervaring is dat een groep verdelen over de andere groepen heel veel onrust
meebrengt binnen de hele school. We proberen dit te voorkomen.
Helaas is het tekort geen probleem van ons alleen, zie ook de brief van de voorzitter
van ons College van Bestuur, Harry de Vink.
Intern contactpersoon
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten
gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent welkom om dergelijke
zaken in eerste instantie met de leerkracht van uw kind te bespreken. De
leerkracht neemt uw klacht serieus en streeft naar de best mogelijke
oplossing. Komt u met de leerkracht niet tot een bevredigend resultaat,
dan is een gesprek met de directie een goede volgende stap. Vrijwel
altijd zal hiermee een oplossing worden bereikt.
Elke ouder of kind kan een beroep doen op de interne contactpersoon als er
problemen zijn, van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met iedereen over
durft of wilt praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen
vervolgstappen gezet zonder uw toestemming. Zeker wanneer in uw ogen sprake is
van machtsmisbruik, is het verstandig om hierover met de interne contactpersoon te
praten. Wij spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over zaken als (seksuele)
intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld,
inbreuk op de privacy en dergelijke. Ook kan het gaan over de didactische,
pedagogische en/of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waar uw kind
in zit.
Wanneer er klachten zijn over seksuele intimidatie geldt een meld- en aangifteplicht
voor alle betrokkenen in de school.
De interne contactpersoon behandelt niet zelf de klachten, maar bekijkt samen met u
wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Als
het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar het bestuur, de externe
vertrouwenspersoon en/of naar de Landelijke Klachtencommissie.
Stichting Fluenta hanteert de Klachtenregeling van Verus voor Christelijk Onderwijs
te Woerden. Deze klachtenregeling vindt u op onze website www.brugvianen.nl
De intern contactpersoon voor De Brug is: Conny Visser 0347-376855
connyvisser@fluenta.nl
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