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Bevrijdingsdag, iedereen is vrij

Vakantie!
Dit is alweer de laatste reguliere nieuwsbrief voor de aprilvakantie! Nog een
korte week naar school en dan een week lang genieten van de rust voordat
de laatste ‘etappe’ wordt afgelegd. We wensen iedereen nu alvast een
zonnige en ontspannende week toe. Op maandag 1 mei hopen we iedereen
in goede gezondheid weer op school te ontmoeten. Deze dag vindt de
luizencontrole plaats.

Inschrijven van broertjes en zusjes op de LvB.
Op dit moment tellen wij de inschrijvingen van alle kinderen
die in 2017 jaar 4 jaar worden. Veel van deze kinderen zijn
al aangemeld. Als uw zoontje of dochtertje 3 jaar is en u
heeft hem of haar nog niet opgegeven, wilt u dit dan zo
spoedig mogelijk doen? Wij hebben deze gegevens nodig
voor onze prognoses voor de komende jaren.

Vrijdag 14 april is de dag van de directeur.
Maar hoe ziet een werkdag van een directeur er eigenlijk uit?
Als u uw kind naar school brengt, ziet u leerkrachten op het plein of in
de klas. U kunt zich iets voorstellen bij wat een leerkracht de hele dag
doet. Dat weet u door wat uw kind vertelt, door wat u van de
leerkracht zelf hoort en natuurlijk door uw eigen ervaring op school
toen u jong was. U ziet ook meester Jos, onze directeur, op het plein.
Maar wat doet hij nou eigenlijk allemaal? Wij, als teamleden weten
dat natuurlijk, daarom willen we daar graag wat over vertellen.
Onderwijskundig leiderschap
Op de eerste plaats is Jos als onze directeur verantwoordelijk voor
het onderwijs op school. Dit onderwijs moet constant van een goede
kwaliteit zijn. Om dit voor elkaar te krijgen, maakt hij onderwijskundig beleid, zet dit om in een
schoolplan en een jaarplan en ziet hij toe op een goede uitvoering van dit plan door het team. Om
goede plannen te kunnen maken, moet hij steeds op de hoogte blijven van alle resultaten die worden
gehaald in de groepen maar natuurlijk ook van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen. Zo kan hij
de plannen steeds bijsturen en het team inspireren en motiveren om samen na te denken over nog
beter onderwijs.
Daarnaast voert hij gesprekken over PassendWijs (hoe realiseren we passend onderwijs).
Personeel
Jos voert intern overleg met ons School Management Team (SMT), bestaande uit Jos, Wille
Groenewolt en Irene de Werd en met onze interne begeleider Carla Witte.
Hij begeleidt de leerkrachten en ziet erop toe dat zij hun werk goed doen. Hij voert
functioneringsgesprekken, doet klassenbezoeken en zorgt ervoor dat teamleden zich blijven
ontwikkelen. Als een leerkracht ziek wordt, zorgt hij voor vervanging.
Beheer
Een school is te vergelijken met een bedrijf. Er moet veel geregeld worden: de verwarming moet het
doen, het gebouw moet onderhouden worden, het computernetwerk moet werken enzovoort. Jos is
verantwoordelijk voor deze zaken, hij zorgt dat dit gebeurt.

Communicatie, contacten en netwerken
Een directeur heeft contacten met veel verschillende mensen en instanties. Hij voert gesprekken met
ouders en geeft informatie over allerlei zaken die de school betreffen. Ook met de
onderwijsinspectie heeft hij contact om te verantwoorden wat er op de school gebeurt. Jos overlegt
met de SgOMB en met scholen in onze omgeving. Hij overlegt met collega-directeuren om zo van
elkaar te leren en ervaringen te delen. Ook ’s avonds is hij
vaak op school om bijvoorbeeld te vergaderen met de
medezeggenschapsraad of de ouderraad.
Naast scholen heeft Jos ook te maken met andere instanties
zoals de peuterspeelzaal, de bibliotheek, de gemeente,
leveranciers van materialen, organisaties die bijvoorbeeld
een studiedag komen organiseren. Een deel van zijn tijd is hij
bezig met communicatie met al die mensen. Dat betekent
dat hij dus ook regelmatig niet in de school aanwezig is.

Kortom: het vak van directeur is een veelzijdige, drukke, afwisselende baan. Onze directeur zet zich
elke dag opnieuw met hart en ziel in voor de school! Dank je wel Jos!

Koningsdag, thuis alvast je fiets versieren!
Ook dit jaar is er van alles te doen voor de kinderen tijdens de
Koningsdag. De Oranjevereniging wil graag dat zij op die dag
met versierde fietsen meedoen aan de optocht.
Daarom de vraag of zij hun fietsen thuis alvast willen
versieren. De optocht start op donderdag 27 april om 9.00
uur vanaf het gebouwtje van de Scouting. Opstellen kan vanaf 8.45 uur. De Scoutingband zal voor de
muziek zorgen.

Informatie over de viering van de Koningsdag in Zetten/Hemmen










Om 8.45 uur wordt er op het Scouting terrein een optocht geformeerd met versierde fietsen.
Om 09.00 uur vertrekt de optocht onder begeleiding van de Scouting-Zetten-band. Het
eindpunt is het Julianaplein, waar aansluitend de aubade zal plaatsvinden.
Om 9.30 uur vindt de traditionele aubade plaats op.
Tussen 10.30 en 12.00 uur is de spelletjesochtend op het Excelsiorterrein. Voor de kinderen
van de bovenbouw is daar een echte stormbaan!
Van 15.30-18.00 uur Oranjemarkt op het Julianaplein in Zetten. Optreden koor ‘Van alles
wat’.
15.30 uur: start kleedjesmarkt. Kinderen die hun oude speelgoed willen verkopen op de
Oranjemarkt kunnen zich vanaf 15.00 uur melden bij de marktmeester die hen een plekje op
het plein toewijst. Volwassenen kunnen voor € 15,- een kraam huren.
Kinderen en volwassenen die een plekje willen reserveren kunnen dat doen via de
marktmeester Jan Rijndertse, mobiel: 06/10888566 of per mail:
oranje-markt.zettenhemmen@kpnmail.nl
18.00- 21.30 uur optreden Coverband Yesz.
19.00 uur: Start wandelpuzzeltocht in Hemmen, startpunt dorpshuis ‘De Oude School’.

Dodenherdenking op donderdag 4 mei
De dodenherdenking op donderdag 4 mei begint om 19.00 uur
met een herdenkingsbijeenkomst in de hervormde kerk. Daarna
is er een stille tocht vanaf de hervormde kerk naar het
Wilhelminaplein. Hier volgt een kranslegging bij het monument.
Leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen hebben weer
gedichten geschreven voor deze herdenkingsbijeenkomst.
Het thema voor dit jaar is: ‘De kracht van het persoonlijke
verhaal’
We hopen op een respectvolle dodenherdenking.
Namens de Oranjevereniging en het 4 mei-comité, Desirée van
Meerten.
Contact: email desiree.vanmeerten@gmail.com

Activiteiten van CNME ’t Pakhuis
CNME ’t Pakhuis organiseert in Hemmen regelmatig voor jong en
oud van alles op het gebied van natuur, milieu, cultuur en educatie.
Dit jaar hebben we weer verschillende activiteiten voor kinderen op
het programma staan. Meer informatie over alle activiteiten vindt u
op www.pakhuishemmen.nl en Facebookpagina /PakhuisHemmen.
Zondag 23 april van 14.00 tot 17.00 uur
Lentespeurtocht voor het hele gezin
Kom gezellig op zondag 23 april een lente speurtocht doen! De kinderen volgen met hun ouders of
opa’s en oma’s ‘lammetjes’ en mogen lente opdrachten uitvoeren. In eigen tempo kan dat gedaan
worden en het is leuk voor het hele gezin. De tocht bestaat
uit twee rondes, één door het Hemmense bos en de andere
rondom de kerk. Er kan gestart worden tussen 14.00 en
14.30 uur. De tochten samen duren ongeveer anderhalf uur.
Kosten € 3,- per kind vanaf 3 t/m 12 jaar, inclusief wat
lekkers tijdens de speurtocht en een leuke herinnering na
afloop. Start en einde: Brasserie Heerlijkheid, Kerkplein 10 in
Hemmen.
Bij slecht weer gaat de lentespeurtocht niet door.

