Nicolaas Maesschool

Nieuwsbrief 1
September 2017
We gaan weer beginnen!
Maandag aanstaande gaat de school om 8.30 uur weer open. Deze week is na een heerlijke vakantie
het hele team al weer begonnen om de school en alle klassen weer helemaal klaar te maken zodat we
goed van start kunnen. We hebben er allemaal weer veel zin in!! Ter opfrissing nog een paar punten:



Kom op tijd op school, zodat u rustig het juiste lokaal kunt zoeken en afscheid kunt nemen
van uw kind.
Parkeer uw fiets, zoals altijd, zo op het plein dat alle kinderen en ouders er geen hinder van
hebben. U kunt ook uw fiets buiten het schoolplein neerzetten. Voorkeur heeft het om indien
mogelijk lopend naar school te komen. Ook vragen wij u niet op het plein te fietsen.

Personele bezetting/lerarentekort
Zoals u wellicht heeft vernomen is het buitengewoon lastig om personeel te vinden. Een groot aantal
scholen in het land hebben nog problemen om alle klassen goed te bezetten. Wij zijn er trots op dat
het ons gelukt is om de formatie helemaal rond te krijgen. Voor de vakantie heeft u al de formatie
toegestuurd gekregen. We hebben een aantal nieuwe leerkrachten die zich binnenkort via een
nieuwsbrief aan u voor zullen stellen. Als laatste hebben we ook het zwangerschapsverlof van Floortje
Kroeze, een van onze gymdocenten, in kunnen vullen. Zij wordt vervangen door Malou van
Dusschoten. Zij zal zich binnenkort via de mail voorstellen aan de ouders van de kinderen die van
haar les zullen krijgen de komende tijd.
Anja van Zijtveld, voorheen leerkracht bij ons, is onze nieuwe intern begeleider. Zij neemt de functie
van Margreet Landweer over en is verantwoordelijk voor de groepen 1 t/m 5. Els Siep zal de groepen
6 t/m 8 voor haar rekening blijven nemen.
Wij zijn blij met onze nieuwe collega’s en wensen hen veel succes en plezier op de Nicolaas
Maesschool.
Zoals u weet is sinds april jl. Marcha Heerschop onze interim directeur. Zij zal aanwezig zijn elke
maandag, dinsdag en donderdag en mogelijk nog een 4e dag. Deze zal flexibel ingezet worden. Yepuh
Schoones is de adjunct directeur en is aanwezig op dinsdag t/m vrijdag. Yepuh Schoones is
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en eerste aanspreekpunt voor ouders.
Op maandag zal Marcha bij de deur staan in de ochtend.
Ouderjaarkalender
De ouderjaarkalender zal zo spoedig mogelijk op de website te vinden zijn.
Nieuwe schoolgids
Binnenkort ontvangt u van ons de schoolgids voor 2017-2018. Aangezien daar een paar aanpassingen
in zijn opgenomen, bespreken wij deze eerst met de MR. Daarna wordt de schoolgids ook op de
website gepubliceerd.
Jaarplan 2017-2018
Op basis van ons schoolplan 2015-2019 stellen wij elk jaar een jaarplan op.
In dit jaarplan wordt aangegeven welke doelstellingen wij willen realiseren, wie betrokken zijn bij de
uitvoering, wanneer het één en ander afgerond zal zijn en welke werkwijze gehanteerd wordt.
De opzet van het jaarplan bestaat uit een concreet schema van activiteiten en zorgt ervoor dat wij
goed kunnen bijhouden of we op de goede weg zijn met onze voortgang. Het jaarplan is een
belangrijk onderdeel van onze kwaliteitscyclus. Deze cyclus bestaat uit drie onderdelen:
1. Het schoolplan voor de periode 2015-2019
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2. Een concrete uitwerking van het schoolplan in een jaarplan
3. Een jaarverslag met daarin onder andere een evaluatie van het jaarplan
Ook dit jaar starten wij weer met de voortdurende cyclus van plannen maken, uitvoeren, evalueren en
bijstellen.
Het jaarplan wordt altijd aan het begin van het schooljaar besproken met de MR.
Daarna sturen wij het op naar de Inspectie van het Onderwijs. Vanaf dit schooljaar gaan wij het ook
publiceren op de website zodat het voor iedereen toegankelijk is.
Verkeerssituatie rondom de school.
Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de aanpassingen op De Lairessestraat. Van de projectmanager
kregen wij de volgende informatie:

“Zoals u weet zijn we aan het werk in de De Lairessestraat en de Cornelis Krusemansstraat.
Deze werkzaamheden hebben ook impact op de bereikbaarheid van uw school.
Op 4 september starten de scholen weer en daarom sturen wij u deze mail.
Gedurende de werkzaamheden veranderen fietsroutes geregeld. Wij doen er alles aan om deze
routes duidelijk aan te geven.
Het is belangrijk dat uw scholieren dit beseffen en dat ze daar op anticiperen. Bijgevoegd vindt
u twee flyers die u kunt delen met uw leerlingen en hun ouders.
U kunt de flyers meesturen in een mailing, printen en ophangen of online plaatsen. Op deze
manier houden we het voor iedereen veilig.
Specifiek voor uw school geldt dat op 4 september dat uw school gewoon bereikbaar is voor
fietsers.
Omdat de Jacob Obrechtstraat nog afgesloten is kan de De Lairessestraat overgestoken
worden via de Banstraat.”
In de bijlage vindt u ook de flyers die de projectmanager meegestuurd heeft. De verkeerssituatie zal
regelmatig veranderen. Verzoek aan u is om u te informeren via de website van de gemeente
Amsterdam.

Wij kijken er naar uit u maandag weer te begroeten op de Nicolaas Maesschool.
Voor nu nog een prettig weekend.
Hartelijke groet,
Namens het team van de Nicolaas Maesschool
Marcha Heerschop
Yepuh Schoones
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