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Start thema “Hallo Wereld”
Informatiemiddag (16.00 -17.00 uur) (lees hieronder meer)
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Tweedaagse team schoolontwikkeling, leerlingen vrij
Tweedaagse team schoolontwikkeling, leerlingen vrij
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Van de directie
Een nieuw schooljaar.
In de laatste week van de vakantie hebben onze collega’s weer hard gewerkt om de komst van onze
leerlingen voor te bereiden. De lokalen inrichten, materialen verdelen, leerdoelen aan de wand, etc.
Ook in de vakantie is er hard gewerkt in de gebouwen. De vloeren staan weer in de was, de ramen zijn
gewassen, de pleinen opgeruimd. Op onze Koning Karelpad locatie is asbest in de kruipruimte gesaneerd
en de tafeltennistafel geschilderd. Op de Joris locatie is verbouwd en is de kenmerkende plataan
gesnoeid. Zo maken we een frisse start van het nieuwe schooljaar.
We hebben u en de kinderen afgelopen maandag met veel plezier weer ontvangen en hopen er ook dit
jaar weer een goed schooljaar van te maken samen.
Welkom!
Hans Wessels

Nieuwe collega’s
Marga van Ede
Een nieuwe school jaar een nieuwe begin. Met ingang van dit school jaar zal ik, Marga van Ede,
toegevoegd worden aan het MT. Mijn taken zullen voornamelijk liggen op het aansturen van
onderwijskundige en zorgprocessen.
Dit is een mooie uitdaging en ik voel mij erg welkom binnen het team van de Tafelronde. We komen
elkaar vast tegen om nader kennis met elkaar te maken.
Willemien Hofman
Ik ben Willemien Hofman en kom maandag en dinsdag als Intern Begeleider werken op de locatie St. Joris
en wil graag een positieve bijdrage leveren aan Passend Onderwijs.
Voor mij staat de volgende vraag steeds centraal: "Wat heeft dit kind nodig in deze groep met deze

leerkracht op deze school met deze ouders in onze wijk". Ik ga voor een goede samenwerking met u en
mijn collega's.
Svenja Ruff
Even voorstellen, ik ben Svenja Ruff. Eind maart van het afgelopen schooljaar ben ik op de Tafelronde
gestart als intern begeleider op de Jorislocatie. Graag wil ik ouders en collega's bedanken voor de goede
samenwerking! Met ingang van dit schooljaar werk ik op dinsdag, woensdag en donderdag op de locatie
Koning Karelpad. Samen met mijn collega's zal ik me inzetten voor een goede leerlingenzorg op de
Tafelronde.
Kayleigh de Goey
Mijn naam is Kayleigh de Goeij, ik ben 22 jaar en kom uit Amersfoort. Vanaf dit schooljaar ben ik vier
dagen werkzaam op De Tafelronde (beide locaties). Het afgelopen jaar heb ik mijn master Special
Educational Needs afgerond en ik heb zin om aan de slag te gaan op deze school.
Mike Companjen
Mijn naam is Mike Companjen en vervang Hasan als conciërge op de Tafelronde. Op woensdag en
vrijdag ben ik aanwezig. Daarnaast ben ik conciërge op onze zusterschool, de Aloysiusschool in
Amersfoort.
Ik ben 46 jaar en heb samen met mijn vriendin Sabrine een dochter, Saar van 4 jaar. Hiervoor was ik
werkzaam bij ActionCenter Hoogland, een sportschool waar ik met veel plezier heb gewerkt. Ik heb erg
veel zin om de veelzijdige functie als conciërge nu fulltime uit te gaan voeren.

Schoolleiding
De schoolleiding (het managementteam) van De Tafelronde is door ons bestuur KPOA versterkt met de
komst van Marga van Ede. Marga gaat als teamleider zorg en onderwijskwaliteit aan de slag.
Door deze versterking kunnen de teamleiders Nardy Ragas (teamleider Koning Karelpad locatie) en Trees
Börger (teamleider Joris locatie) tijd vrijmaken voor de coaching van leerkrachten in de groepen en het
ondersteunen van de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen. De Intern Begeleiders zullen
meer tijd hebben om de leerkrachten te begeleiden bij de zorg voor de kinderen in hun klas.
Marga zal op het terrein van met name de beleidsontwikkeling, analyses van onderwijsopbrengsten en
doorgaande leerlijnen werk overnemen. Ook onze communicatie zal meer aandacht krijgen met haar
komst.
Met uw vragen en /of opmerkingen kunt u bij alle aanwezige leden van de schoolleiding terecht.

Interne begeleiders
Zoals u hierboven hebt kunnen lezen werken we op school met Interne Begeleider. Zij begeleiden de
leerkracht met de zorg voor de kinderen in de klas. De Intern Begeleiders bespreken een aantal keer per
jaar met de leerkracht de kinderen waar de leerkrachten zorg om hebben. Ze kunnen adviezen geven en
bijvoorbeeld aansluiten bij de oudergesprekken. Mocht u het prettig vinden dan kunt u met vragen altijd bij
de Intern Begeleiders terecht.
Dit schooljaar start Willemien Hofman als Interne Begeleider (IB) op de Joris locatie. Willemien heeft
brede ervaring met het IB werk. Daarnaast werkt Willemien als IB-er op onze zusterschool Het Baken.
Svenja Ruff werkt vanaf dit schooljaar als IB-er op onze Koning Karelpad locatie. Ze was ook voor de
zomervakantie al deels aan het werk op De Tafelronde.

Locatiegebonden inzet schoolleiding en interne begeleiding
Dit schooljaar starten we met één teamleider en IB-er per locatie. Zij werken op de volgende dagen:
Koning Karelpad locatie
 Nardy Ragas
 Svenja Ruff

teamleider
intern begeleider

ma, di, vr
di, wo, do

Joris locatie
 Trees Börger
 Willemien Hofman

teamleider
intern begeleider

Hele Tafelronde (werken op afwisselend op beide locaties)
 Marge van Ede
teamleider zorg en onderwijskwaliteit
 Hans Wessels
directeur

ma, di wo, do
ma, di

ma, di, wo, vr
ma, di wo do, vr (om de week)

Jaarkalender en schoolgids 2016-2017
In bijlage treft u onze schoolgids 2016-2017 en de jaarkalender aan.
In de jaarkalender kunt u belangrijke zaken terugvinden zoals bijvoorbeeld de studiedagen. Dit zijn
momenten waarop de leerkrachten scholing krijgen en de kinderen een vrije dag hebben. Ook de
vieringen en activiteiten zoals het schoolstartfeest, carnaval of het schoolreisje zijn opgenomen. Op de
kalender staan ook de momenten aangegeven wanneer er oudergesprekken plaatsvinden.
In de schoolgids kunt u informatie lezen over de werkwijze, ontwikkeling van de school en verdere
organisatorische zaken. We raden kennis te nemen van de inhoud van de schoolgids.

Informatiemiddag en schoolstartfeest > 8 september
Op 8 september bent u met uw kind(eren) om 16.00 uur van harte welkom op onze informatiemiddag. Uw
kind(eren) zullen u een rondleiding en uitleg geven over de gang van zaken in de groep, de belangrijke
leerdoelen voor dat jaar en verdere specifieke bijzonderheden. De leerkrachten zijn op dat moment ook in
de klas aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De kinderen verheugen zich er erg op u de klas te laten
zien en bereiden zich samen met de leerkracht goed voor op uw bezoek. We hopen dan ook dat u in de
gelegenheid bent om de school te komen bezoeken.
Aansluitend bent u van 17.00 - 19.30 uur met uw kind(eren) welkom op ons schoolstartfeest. Er worden
hapjes en drankje verzorgd en er zijn activiteiten voor de kinderen. U kunt hier informeel kennis maken
met elkaar, met andere kinderen, met onze medewerkers en met de schoolleiding.

Schoolafspraken
Voor onze leerlingen hanteren we vanaf dit schooljaar een aantal “gouden afspraken”. Onze leerkrachten
gaan ze uitleggen, ze hangen ook in onze schoolgebouwen.
“Stop!” Hou op!
Iets mis? Praat het uit.
Bel? Stop het spel.
We helpen elkaar.
We luisteren naar elkaar.
We spelen samen.

We zijn aardig voor elkaar.
We zijn zuinig op alle spullen.
Binnen lopen we rustig.
Binnen praten we rustig.
Mobiel uit en opgeborgen.
Geel is lopen, blauw is werken (Koning Karelpad)

De afspraak over de mobieltjes is nu nog wel wennen voor sommige leerlingen. De hele dag, dus ook
tijdens de TSO en buiten spelen, mogen leerlingen geen mobieltjes aan hebben staan en moeten ze
opgeborgen zijn.
Tot slot, vanaf dit schooljaar willen we dat alle “rollend materiaal” buiten onze gebouwen blijft. Dat betreft
skateboards, stepjes en schoenen met wieltjes en hoverboards. Deze spullen leiden af, ze staan in de
weg en zijn onveilig bij gebruik in onze gebouwen.
Op deze manier maken we er samen een fijn en veilig schooljaar van.

Voedselbank
Bij sommige activiteiten op onze school wordt eten en drinken verstrekt aan kinderen of aanwezigen. We
nodigen ouders die gebruik maken van de voedselbank uit om dat kenbaar te maken bij de leerkracht of
een van de leden van de schoolleiding om in aanmerking te komen voor voedingsmiddelen die bij

schoolactiviteiten soms overblijven. Daarnaast is het voor die gezinnen ook mogelijk om het schoolgeld,
niet of deels te betalen. We zullen vertrouwelijk met deze informatie omgaan en gepaste afspraken maken
over het verstrekken van de levensmiddelen.

Nieuwe regiomanager Kinderstralen (extern bericht)
Graag wil ik mij via deze weg voorstellen aan u. Vanaf dit schooljaar zal ik Mechtela de Baat op de
Tafelronde vervangen als Regiomanager. Inmiddels werk ik al 10 jaar in de kinderopvang / bso / tso en
met middelbare scholieren. Dit doe ik met veel plezier en passie en bij mij is ieder kind uniek. Samen met
de Coördinator en de Overblijfmedewerkers gaan wij weer een leuk overblijfjaar voor uw kind
verzorgen. Ik ondersteun de coördinator; kijk mee met de overblijf; houd intake gesprekken met nieuwe
Overblijfmedewerkers. Bij klachten of zorgen over uw kind sta ik u graag te woord. U kunt mij bereiken via
telefoonnummer: 0648214795 of via purdey@kinderstralen.nl.
Purdey Hof
Via MijnKinderstralen blijft u op de hoogte van de activiteiten en nieuws van de overblijf op uw school. Ook
vindt u hier regelmatig nieuwe foto's die we maken bij de tso, uw facturen en kunt u hier uw kind(eren)
aan- of afmelden.

Poppen in het Park (extern bericht)
Uitnodiging festival Poppen in het park
Beste ouders, verzorgers, leerkrachten en pedagogisch medewerkers,
Op zaterdag 3 september en zondag 4 september 2016 vindt het dertiende poppentheaterfestival “Poppen
in het Park” plaats in park Randenbroek. Het thema is “de nacht”. Er is keuze uit 9 voorstellingen,
waaronder een voorstelling van Ila van der Pouw,die verschillende prijzen heeft gekregen voor haar
poppenspel.
De voorstellingen zijn bedoeld voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 jaar en
duren ieder een half uur. Ook dit jaar kunt u met de Waterlijn naar park
Randenbroek varen voor het festival, mogen de kinderen hun pop of knuffel beter
laten maken door de poppendokter, kunnen zij zich laten schminken en is er een
tent waarin geknutseld kan worden. Kijk op www.poppeninhetpark.nl om vooraf
kaarten te bestellen en voor meer informatie over de voorstellingen. We zien u
graag bij het festival!

