
 
Agenda:   
5 t/m 16 oktober Kinderboekenweek 
14 oktober Studiedag 
15 t/m 23 oktober Herfstvakantie 
7 t/m 11 november 10-minutengesprekken groep 1 t/m 8 

 

Nieuwe leerlingen 
Welkom Noé! We wensen je een gezellige en leerzame tijd op de Augustinusschool! 
 

Zoon juf Jasmijn geboren. 
Afgelopen zaterdag 1 oktober is Liam de zoon van juf Jasmijn geboren. 
Jasmijn en Liam maken het allebei goed. Juf Jasmijn geniet tijdens je 
verlof lekker van Liam. Hopelijk zien we jullie snel een keer op school. 
 
 
 

Een nieuwe missie/visie voor de Augustinusschool! 
Samen  
In de Koerier blikken we iedere maand met één van onze zes kernelementen uit onze 
missie/visie terug op de afgelopen weken. We trappen in deze uitgave af met Samen.   
 
Gouden Weken 
Met de herfstvakantie in het vizier kunnen we stellen dat de zogenoemde Gouden Weken 
achter ons liggen. In de klassen hebben de leerlingen en leerkrachten gewerkt aan 
groepsvorming, het creëren van een fijne sfeer en vertrouwen en zijn met elkaar de regels 
in de groep en op school verkend. Volgens de meest bekende theorie over 
groepsontwikkeling (Tuckman) zijn de groepen door de eerste fase van ‘forming’ heen en 
volgen nu hun eigen route met onderweg fases als storming, norming, performing en 
adjourning.  
 
Openingsviering 
In de Emmauskerk hebben we de openingsviering 
gehouden. Het thema voor deze viering was bouwen. 
De leerlingen hebben vanuit elke klas aangegeven 
waar zij aan willen gaan bouwen in hun klas komend 
jaar. Deze bouwstenen hangen nu als puzzelstukken 
in de hal.  
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Grapje moet toch kunnen? 
In de eerste weken van een schooljaar worden er veel groepsspellen gedaan om elkaar 
beter te leren kennen, grenzen te ontdekken en vertrouwen op te bouwen. Ook zijn we 
weer gestart met Kanjertrainingen in de klas. Dit is een serie lessen waarin gesproken en 
geoefend wordt aan het creëren/verbeteren van een goede sfeer in de klas. In de week 
tegen het pesten met het thema ‘Grapje moet toch kunnen’ leerden we hoe we samen 
kunnen zorgen voor een gezellige en veilige groep waar pesten niet nodig is. 
 
Gi-ga-groen 
Deze week is met alle leerlingen en veel ouders 
officieel de Kinderboekenweek Gi-ga-groen gestart. 
Op het schoolplein werd gezamenlijk het Kinderen 
voor Kinderen Gi-ga-groen lied gezongen, gedanst 
en het kinderboekenweekgedicht ‘Wat een bloem 
vertellen wil’ voorgedragen. Tijdens de 
Kinderboekenweek lezen leerlingen uit 
verschillende klassen aan elkaar voor én wordt er 
door veel ouders in de klassen voorgelezen. Wat fijn 
dat dit na alle coronaperikelen weer kan! 
 
IPC en IEYC 
De leden van het Augustinusteam sluiten de eerste periode van dit schooljaar ook samen 
af. Op 14 oktober tijdens een studiedag waarin ons nieuwe onderwijsconcept IPC centraal 
staat. Dit schooljaar werken we voor het eerst volgens dit concept. Tijdens de studiedag 
leren we bij over het concept, delen we ervaringen en werken we samen de komende 
thema’s verder uit. De thema’s sluiten aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van 
de leerlingen en met oog voor de actualiteit. Meer informatie over IPC (groep 3-8) en IEYC 
(groep 1-2) is te vinden op de IPC website.  
 
Op deze manier hebben we jullie in vogelvlucht mee willen nemen door de eerste weken 
op school. In de komende periode staat het kernelement ‘zichtbaar’ centraal. In de 
volgende Koerier leest u hier meer over.  
 
Onze complete missie/visie is terug te vinden in de schoolgids op onze website.  
 

MR vergadering 
De MR van onze school komt ieder jaar ongeveer 5 keer bij elkaar. Tijdens deze 
vergaderingen wordt er gekeken naar de ontwikkelingen binnen de school op 
beleidsniveau. Tijdens de afgelopen vergadering is het actieplan van het afgelopen jaar 
geëvalueerd. En is er gekeken naar het schoolplan wat bij onze missie hoort voor de 
komende 4 jaar. Uit dit schoolplan en de evaluatie van het actieplan is het actieplan voor dit 
schooljaar ontstaan. De MR heeft alle drie de plannen goedgekeurd en we gaan hier als 
school mee aan de slag. 
 
In de MR zijn ook wat nieuwe gezichten en zijn de rollen opnieuw verdeeld. Friso van 
Wieringen is de nieuwe voorzitter van de MR en juf Jasmijn is de nieuwe secretaris van de 
MR. Doordat juf Jasmijn nu met verlof is zal juf Marsha tijdelijk deze rol op zich nemen. 
Daarnaast is juf Marjolein bij de MR gekomen vanuit het personeel. Er zitten nu weer drie 
ouders en 3 personeelsleden in de MR. 
 
Tijdens de vergadering is ook het corona faseplan besproken. Vanuit de regering zijn er 4 
verschillende fases aangegeven. Iedere school in Nederland moet hiervoor een plan maken. 



Hierin omschrijven we hoe we tijdens iedere fase les willen blijven geven en waar we 
rekening mee willen houden. De MR heeft het plan gelezen en kleine aanpassingen gedaan. 
 
In het nieuws horen we steeds meer verhalen over gezinnen die in geldnood komen door 
de oplopende energieprijzen en de inflatie. Dit was ook een onderwerp van gesprek tijdens 
de MR vergadering. We hebben hier samen over nagedacht hoe we ouders die eventueel in 
de problemen komen zouden kunnen helpen en hoe we deze in beeld kunnen proberen te 
krijgen. Er is toen besloten om een enquête uit te zetten met daarin de vraag of ouders 
hierdoor getroffen zijn. 
 

Ouderraad vergadering 
Ieder jaar komt de ouderraad van de Augustinusschool ongeveer 5 keer bij elkaar om te 
vergaderen. Tijdens de eerste vergadering is er gekeken naar de missie/visie van de school 
en heeft het team kort wat toegelicht. Daarnaast zijn er nog wat mededelingen vanuit het 
team gedaan. Zo is er gevraagd of de ouders van de ouderraad konden assisteren bij de 
schoolfotograaf. Hiervoor zijn 5 ouders gevonden die ervoor hebben gezorgd dat alles 
soepel is verlopen. Vanuit de ouders kwam de vraag of we tijdens de opening van het 
schooljaar dit niet anders kunnen aanpakken volgende keer. Hier zullen we voor volgend 
schooljaar zeker naar gaan kijken. 
 
Daarnaast is er een taakverdeling gemaakt voor de evenementen waaraan we dit jaar als 
school deel zullen nemen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan schoolvoetbal, 
avondvierdaagse, vanaf dit schooljaar ook schoolreis en nog vele andere activiteiten. De 
volgende OR-vergadering is op woensdag 2 november. 
 

Terugkoppeling enquête ieder kind een ontbijt 
De enquête is door heel veel ouders/verzorgers ingevuld. Hieruit komt naar voren dat ook 
op onze school kinderen naar school gaan zonder ontbijt. 
 
De enquête was anoniem, dus we weten niet over welke gezinnen dit gaat. We willen toch 
graag kijken hoe we als school kunnen helpen en vragen daarom als ouders hiervoor open 
staan om contact met ons op te nemen. Dit kan via Vincent (directeur 
v.blokker@atscholen.nl ) of Friso (voorzitter MR mr@van-wieringen.nl / 06-21592021). We 
kunnen dan kijken hoe we het beste kunnen helpen. We willen benadrukken dat dit alles 
natuurlijk geheel in vertrouwen is. 
 
Ook zijn er ouders die via de leerkracht of op een andere manier hebben laten weten 
eventueel iets te kunnen bijdrage of contacten hebben die ons zouden kunnen helpen 
ontbijt te regelen. Fijn dat er binnen de school ouders zijn die hierin hun steentje willen 
bijdragen. 
 

Continurooster 
Via deze weg nog even een reminder dat het continurooster zal ingaan na de herfstvakantie. 
Vanaf de herfstvakantie zullen we gaan werken met onderstaande rooster. Tot de 
herfstvakantie blijven wij gebruik maken van het huidige rooster. 

Dag  Groep 1 t/m 4  Groep 5 t/m 8  
Maandag  08.30 - 14.15  08.15 - 14.15  
Dinsdag  08.30 - 14.15  08.15 - 14.15  
Woensdag  08.30 - 12.30  08.15 - 12.30  
Donderdag  08.30 - 14.15  08.15 - 14.15  
Vrijdag  08.30 - 14.15  08.15 - 14.15  



Wilt u er goed op letten dat de kinderen in de bovenbouw zullen beginnen om 8.15 uur en 
dat alle kinderen om 14.15 uur uit zijn en niet om 15.15 uur. Alle kinderen blijven vanaf nu 
dus ook op school eten tussen de middag. Wilt u uw kind hiervoor eten en drinken 
meegeven. 
 

Corona 
In sommige klassen zijn er de afgelopen weken kinderen met een positieve testuitslag 
geweest. Ook merken wij dat er in de school veel kinderen aan het hoesten zijn. Wij willen 
u vragen om goed te blijven testen bij corona symptomen.  
 
Daarnaast hebben we als school een corona faseplan waarin we hebben opgenomen dat 
we bij elke positieve leerling in een klas hierover een melding sturen naar de ouders. Zodra 
ouders bij ons aangeven dat hun kind positief is getest stuurt de leerkracht hiervan een 
melding naar de andere ouders. Hierbij willen we graag zo duidelijk mogelijk willen melden 
om welke leerling het gaat, zodat andere ouders kunnen inschatten of hun kind in contact 
is geweest met de positieve leerling of niet. Onze vraag aan u is dan ook om bij het melden 
van een positieve test ook aan te geven of u het vervelend vindt als we de naam van uw kind 
erbij vermelden. We merken nu namelijk vaak dat dit daarna gebeurt in de groepsapp van 
de ouders onderling. 
 

Jeugd en gezin gooi en vechtstreken 
Als extra bijlage ook deze maand een vraag van de maand van JGGV. Dit keer met het 
thema: Hoe krijg ik mijn kind aan het lezen? 

 
Met vriendelijke groeten van het Augustinusteam 
 


