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Van de directie
Beste ouders en verzorgers,
Aan het eind van het schooljaar zijn alle KPOA-scholen druk met het verdelen van de leerkrachten
over de groepen. Meer over dat proces in dit Ridderspoor.
Ook leest u over de oudergesprekken die leerkrachten binnenkort met enkele ouders voeren. Verder roept de medezeggenschapsraad ouders op zich kandidaat te stellen. En ook nog informatie
over een leuke vakantiebieb-app, de mondhygiëniste die in onze klassen kwam vertellen, een vacature voor een ABC coördinator in Kruiskamp Koppel en een oproep van het Jeugdjournaal.
Ik wens u veel leesplezier.
Hans Wessels
directeur

KPOA als werkgever
Net als De Tafelronde zijn alle KPOA scholen in deze periode druk bezig met het indelen van
groepen en het koppelen van leerkrachten aan groepen. We proberen hierbij zoveel mogelijk aan
te sluiten bij de behoeftes van de leerlingen in de groepen, de scholen en de wensen van leerkrachten.
Gezien de huidige schaarste op de arbeidsmarkt streeft KPOA er naar om medewerkers voor de
stichting te behouden, waarbij mobiliteit van leerkrachten tussen onze scholen meespeelt. Dit proces kost nog de nodige tijd. Voor De Tafelronde zijn we momenteel druk aan het puzzelen met de
indeling van onze leerkrachten voor het komende schooljaar. Zodra die puzzel gelegd is informeren we u verder.
MT

Oudergesprekken
Het einde van het schooljaar komt in zicht. De kinderen krijgen vanaf groep 2 allemaal een rapport
mee, waarin de leerkracht beschrijft hoe uw kind zich ontwikkeld heeft.
In de jaarkalender is aangegeven dat er op 7 juni een ouderavond is. Dat betekent niet dat u ook
echt een gesprek zult hebben met de leraar van uw kind die avond. De leerkracht kan u in deze
periode uitnodigen als er nog niet afgeronde zaken zijn die samen besproken moeten worden.
Mocht u geen uitnodiging ontvangen, dan mag u ervan uitgaan dat het rapport een voor u herkenbaar beeld zal geven.
Als u geen uitnodiging krijgt maar toch behoefte heeft om iets te bespreken met de leerkracht, dan
kunt u dit aangeven en zal er samen met u een gesprek gepland worden.
Trees Börger, Nardy Ragas
Teamleiders

Oproep kandidaten Medezeggenschapsraad
Oproep kandidaten medezeggenschapsraad van De Tafelronde – Oudergeleding
De medezeggenschapsraad (MR) van De Tafelronde zoekt kandidaten voor de oudergeleding van
de MR voor de zittingsperiode augustus 2017 - juli 2020. Aanleiding is het vertrek van één ouder
uit de MR per 1 augustus 2017. De MR roept kandidaten op zich uiterlijk vrijdag 14 juli 2017 te
melden via mr@detafelronde.nl.
De medezeggenschapsraad behartigt de belangen van beide locaties en bestaat uit zes personen;
drie ouders en drie leerkrachten. Uit de oudergeleding vertrekt Ingrid Verhoeven - en ontstaat daar
dus een vacature.
De MR is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Meer informatie daarover is
te vinden op www.infowms.nl. De MR heeft een duidelijk omschreven taak in de bijdrage aan de
besluitvorming over het schoolbeleid. De MR heeft naast informatie- en initiatiefrecht ook adviesen instemmingsrecht. Een greep uit de onderwerpen die de afgelopen jaren aan de orde zijn geweest:
 communicatie
 het schoolontwikkelingstraject
 5 gelijke dagenmodel
 het vakantierooster
 het jaarplan (wat gaat de school het komende jaar doen)
 het schoolondernemingsplan.
De MR roept kandidaten op zich uiterlijk vrijdag 14 juli 2017 te melden via mr@detafelronde.nl,
graag vergezeld van uw motivatie en een foto: beiden worden in de kandidatenlijst opgenomen.
Voor aanvullende informatie kunnen geïnteresseerden zich richten tot Manon Kok, voorzitter van
de medezeggenschapsraad m.kok@kpoa.nl of de overige MR-leden.
Manon Kok, voorzitter medezeggenschapsraad

Vakantiebieb-app
Vanaf 1 juni kan de vakantiebieb-app weer gedownload worden op de tablet of smartphone. U
vindt hier 60 fijne vakantieboeken. De app is nu al open voor jeugdboeken tot 31 augustus, volwassenen-boeken staan er vanaf 1 juli tot 31 augustus op. Welke boeken staan er op? Kijk op
www.vakantiebieb.nl.
Veel leesplezier in de vakantie!
Meester Robert, juf Anita (Bibliotheek Eemland) en juf Monique

Mondhygiëniste
Afgelopen week heeft Annemiek Reef lessen verzorgd bij ons op school over een goede mondhygiëne. Annemiek is mondhygiëniste in Amersfoort en was door ons uitgenodigd in verband met het
thema gezondheid. Ze heeft gesproken over plaque, gaatjes, tandvleesontstekingen, eet- en drinkmomenten en over zure voeding.
Uw kind heeft een folder hierover mee naar huis genomen. Ook hebben alle kinderen een tandenborstel gekregen en mini-tubetjes tandpasta. We horen dat sommige kleuters 's avonds staan te
trappelen om te poetsen met hun nieuwe tandenborstel en hun ouders zelfs onderwijzen: 'je moet
ook je tong poetsen hoor mama!'. Dus blijkbaar is het Annemiek gelukt om de kinderen te enthousiasmeren.

GEZOCHT: Coördinator ABC Kruiskamp-Koppel
Ben jij de proactieve netwerker die alle partijen bij ons in de wijk met elkaar verbindt (kinderen, ouders, professionals; scholen, kinderopvang en buurt) ?
Wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ABC-stuurgroep met veel nieuwe ideeën? Ben jij de gedreven ABC-coördinator die ABC Kruiskamp-Koppel helpt groeien? Wij horen graag jouw verhaal!
Kijk op www.abcschoolkruiskampkoppel.nl voor meer informatie!

Oproep redactie jeugdjournaal (extern bericht)
Beste ouders,
Zijn er enthousiaste groep-7 leerlingen zijn die willen meedoen aan onze klankbordgroep?
Zoals u misschien weet gaan we na de zomervakantie elke dag van de week een Jeugdjournaal
van 20 minuten maken van 19.00 tot 19.20 uur. We zijn op de redactie druk bezig om te onderzoeken of we nieuwe onderdelen kunnen toevoegen om de kijkers deze 20 minuten een boeiend,
interessant en leuk Jeugdjournaal te kunnen voorzetten.
Voor dit proces zoeken we kinderen uit alle provincies van Nederland die we probeer-filmpjes kunnen voorleggen (via een link op YouTube) en vervolgens om hun mening kunnen vragen. Of we
vragen hun mening over een specifiek onderwerp.
Ook vinden we het erg leuk wanneer deze kinderen misschien zelf wel ideeën hebben over wat ze
graag in zo'n lange uitzending voorbij zouden zien komen. Misschien zijn er onderwerpen die alleen bij jullie in de regio spelen of in het dorp waar ze wonen waar wij in de langere uitzendingen
aandacht aan kunnen besteden of hebben ze op internet iets voorbij zien komen waarvan ze denken dat de rest van de kinderen in Nederland er ook iets aan hebben.
We zoeken 2 tot 4 kinderen (liefst gemengd, jongens, meisjes) per school. En dan het liefst groep7 kinderen zodat we misschien het volgend schooljaar nog contact met ze kunnen houden.
Het is dan ook belangrijk dat de kinderen een eigen mailadres hebben wat ze ook regelmatig
checken of anders het mailadres van hun ouders. De kinderen komen dus niet op tv maar zijn dus
echt alleen onderdeel van deze klankbordgroep.
De kinderen die graag mee willen doen kunnen zich aanmelden via dit mailadres: teamjeugdjournaal@nos.nl.
Graag in de mail: naam, geboortedatum, school en woonplaats. Het is fijn wanneer ze erbij zetten
waarom ze het leuk vinden om mee te doen. Als ze nog een foto van zichzelf erbij kunnen doen
en iets over zichzelf vertellen (hobby’s, sport, interesses) is het helemaal mooi maar het hoeft niet.
Helen Kret
Regisseur NOS Jeugdjournaal en NOS Nieuws

