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Beste ouders,
Hierbij weer een nieuwe Lok-info zodat u weer op de hoogte bent van wat er in de school
speelt.
Info-avond
Afgelopen dinsdagavond was weer de jaarlijkse informatieavond. Er was gelegenheid om
‘in real time’ kennis te maken met Trudy Hogenbirk.
Trudy vervang Géry voor een deel van de directie taken, maar Géry is en blijft de directeur
van de school. Trudy zal Géry en de school voornamelijk praktisch ondersteunen en
neemt daarnaast een deel van de communicatie vanuit school en van Géry over.
Daarnaast zal Trudy een aantal keren GroepsGeluk verzorgen in de groepen 5/6, 7 en 8.
Lenny en Maaike hebben de training GroepsGeluk leerkracht al gevolgd, zij kunnen deze
lessen zelf vormgeven.
U kunt Trudy bereiken via t.hogenbirk@atscholen.nl. We kunnen dan indien nodig een
afspraak maken via Teams of live als ik op locatie ben.
Parro
Zoals op de informatieavond aangekondigd doen we een pilot met de Parro App, kortweg
Parro.
Dit is een applicatie waarin we u korte berichten kunnen sturen over de groep, we een
agenda kunnen invoegen en waarbij u als ouder uw kind kunt ziekmelden. Ook is er de
mogelijkheid via de app de leerkracht een korte vraag te stellen of een korte mededeling
te doen. Het is niet onze wens dat de app het persoonlijke contact vervangt, wel dat de
communicatie tussen school en u makkelijker en vlotter wordt.
Over 6 weken evalueren we de proef en kijken we of we gebruik blijven maken van de
app.
U kunt de app downloaden in de app storen of de playstore. Vrijdag ontvangt u van de
leerkrachten dan een uitnodiging en een koppelcode. Het is ook mogelijk Parro op een
laptop of PC te volgen.
Een korte handleiding is bij deze Lok-info bijgesloten.
Uit groep 3/ 4
Juf Anna werkt op dit moment als leerkrachtondersteuner in groep 3/ 4. Dat betekent dat
zij juf Maaike assisteert bij haar werkzaamheden en ook al een aantal activiteiten/ lessen
aan de leerlingen geeft.
Op 10 november is haar bekwaamheidsonderzoek en vanaf dat moment zal zij de groep 2
dagen zelfstandig lesgeven en een dag met juf Maaike samenwerken. Tot 10 november is
juf Maaike dus fulltime als leerkracht in groep 3/ 4. Naast haar lestaken doet Maaike ook
de haar taken als intern begeleider en vanaf 10 november heeft zij hier weer 2 dagen voor
beschikbaar.
BHV training
Iedere school is er verantwoordelijk voor dat er voldoende BHV (BedrijfsHulpVerleners)
per dag aanwezig zijn. Wij vinden het belangrijk dat alle leerkrachten BHV-er zijn en dus
kunnen optreden of hulp kunnen verlenen in geval van calamiteiten.
Om BHVer te zijn moeten er twee trainingen gevolgd worden: een theoretische en een
praktische. Vorig jaar heeft iedereen het theoretische gedeelte gedaan en behaald, in dit
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schooljaar moet dus het praktische deel geoefend worden, dat zal op woensdag 8 februari
2023 zijn. De middag heeft een vaste duur, van 13.30 tot 17.00 uur.
Met de MR is afgesproken dat de BHV onder nascholing/studie valt. De leerlingen zullen
daarom op 8 februari tot 12.30 les hebben. Er wordt die dag niet op school geluncht,
zodat er zo weinig mogelijk onderwijstijd in verloren gaat.
Noteert u het in uw agenda? Woensdag 8 februari 2023 is de school om 12.30 uit.
Medezeggenschapsraad
Deze week is de MR (medezeggenschapsraad) voor het eerst dit schooljaar weer
bijeengekomen. Er heeft inmiddels een wisseling van de wacht plaatsgevonden, omdat
zowel Lenny van Hal als Carlijn Dudok van Heel hebben aangegeven met ingang van dit
nieuwe schooljaar te stoppen met de MR. Ook Ingmar Swart neemt geen zitting meer in
de MR. Dat betekent dat de MR een geheel nieuwe bezetting kent.
Vanaf dit schooljaar bestaat de MR vanuit het schoolteam uit Marloes Steverink, leerkracht
van groep 8 en Daphne van Laanen, leerkracht van groep 1-2.
Namens de ouders neemt Mark van Dam zitting en is hij tevens voorzitter. Mark van Dam
is de vader van Nia van Dam uit groep 3.
De MR is nog op zoek naar een vertegenwoordiger voor de oudergeleding die ook de rol
van secretaris op zich gaat nemen voor het notuleren van alle vergaderingen en namens
de MR de oudergeleding in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)
vertegenwoordigt. Dit houdt in dat u een aantal keer per jaar in de avond aanwezig bent
op een andere AT-school om mee te denken op bestuursniveau. Indien u geïnteresseerd
bent kunt u zich opgeven via de mail bij Mark van Dam: markvdam@me.com

De MR dankt Carlijn, Lenny en Ingmar voor hun grote inzet de afgelopen jaren.
Fruit en water
Naar aanleiding van vragen van ouders op de informatieavond hebben we besloten dat we
voor alle groepen fruit op alle dagen als tussendoortje willen. Het verschil dat we eerst
maakten tussen groep 1 en 2 en de andere groepen vervalt hierbij. We beseffen dat het
vervelend is dat we binnen veertien dagen ons standpunt hebben herzien, maar zijn het
erover eens dat een eenduidige lijn veel duidelijker is voor de ouders en vooral ook voor
de leerlingen.
Inleverpunt frituurvet
Naast het inzamelen van oud papier is er nu ook een mogelijkheid uw oude frituurvet op
school in te leveren. Bij een volle bak krijgt school een (kleine) beloning. Alle containers
staan in het zijgangetje bij de hoofdingang (waar de auto’s altijd geparkeerd staan).

