NIEUWSBRIEF 29-11-2017
NIEUWS ALGEMEEN
Overlijden Irna Rödel
Hierbij willen we iedereen bedanken voor alle lieve
reacties die we ontvangen hebben na het overlijden van
onze collega Irna. Uiteraard heeft dit een enorme impact
op het team Krabbenbosweg gehad, maar we hebben de
draad, samen met onze geweldige leerlingen, weer
opgepakt. Irna zou dit zo gewild hebben.

Veiligheid op school
Inmiddels is het schooljaar al weer enkele maanden oud en we kunnen mededelen dat we
veel minder (agressie)incidenten hebben als in de eerste weken van het schooljaar. Hier zijn
we heel blij om, want dit komt de sfeer echt ten goede. Ook merken we dat de leerlingen
meer taakgericht in de klassen blijven. We hebben fors ingezet op individuele gesprekken en
afspraken met leerlingen (en hun ouders/ begeleiders). Ook hebben enkele leerlingen na
lestijd de verloren tijd ingehaald, zodat het onderwijsprogramma en de ontwikkeling van de
leerling niet in gevaar loopt. We willen de ouders bedanken voor de samenwerking hierin,
want alleen samen met u kunnen we dit doen.
Sinterklaas en kerst
In de klassen 1 t/m 4 zijn er lootjes getrokken om gezamenlijk Sinterklaas te vieren op 5 -1217. We hopen dat iedereen straks een cadeautje heeft. Wilt u als ouders dit nog in de gaten
houden?
Op donderdag 21-12-17 vieren de klassen 1 t/m 4 kerst met een eigengemaakt kerstdiner.
De bedoeling is dat de leerlingen van 18.00 -19.00 uur op school komen en zelf een paar
(liefst natuurlijk zelfgemaakte) hapjes meenemen. Indien ouders dit uurtje ‘overblijven’
zullen wij voor hapje en een drankje zorgen.
Staken op 12-12-2017?
Het voortgezet speciaal onderwijs valt onder de wet PO (Primair Onderwijs). Op 6 december
a.s. zal er op hoog niveau een gesprek gevoerd worden waarbij de vakbonden een antwoord
van de minister verwachten op de vraag hoe het kabinet voldoende middelen vrijspeelt om
het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. In afwachting
van dit antwoord hebben de vakbonden een stakingsactie aangekondigd voor 12 december.
Of deze actie daadwerkelijk doorgezet wordt hangt af van het resultaat uit het gesprek met
de minister op 6 december. U hoort dit uiteraard z.s.m. van ons, maar noteer deze datum
alvast in uw agenda.

Extra studiedag 15-12-17 i.v.m. nieuwbouw Kapstok en Penta-college
Op 15-12-17 is er een extra studiedag gepland voor het
personeel
van
de
Krabbenbosweg
ivm
de
nieuwbouwlocatie voor De Kapstok (onder- en
middenbouw) en het personeel van het Penta-college.
In Hengelo zal er een nieuwe school gebouwd gaan
worden voor de VSO-leerlingen.
We hebben deze gezamenlijke studiedag nodig om
weloverwogen de visie op deze school te formuleren,
zodat we beide doelgroepen recht doen.
De verwachting is dat we vanaf schooljaar 2020-2021
het nieuwe pand gaan betrekken.
Binnenkort beslist de gemeenteraad waar de
huisvesting gerealiseerd gaat worden. Wilt u ook 15-12
noteren in uw agenda?
PBS (positive behaviour support)
Binnen ons team worden we getraind om zoveel mogelijk (positief) gedrag te bekrachtigen
door een compliment of schouderklopje. Door de focus te leggen op dat wat er al goed gaat,
in plaats van wat er beter moet, blijkt het kleine probleemgedrag af te nemen.
Extra ondersteuning
Tim Damhuis (onderwijsassistent) wordt op dit moment ingezet in klas 1C op dinsdag t/m
vrijdag. Het gaat niet om een structurele plek, maar een tijdelijke plek om in dit schooljaar
ons te ondersteunen.
Tim is fanatiek voetballer. Voor de
leerlingen hebben we de vraag:
van wie verliest Tim dit kopduel?

Schoolgidsen
De schoolgids printen we niet meer uit, zoals eerdere jaren. De schoolgidsen deel A, deel B
en nu ook deel C staan op onze website http://www.dekapstok.nl.
Stagenieuws vanuit de leerwerktrajecten
De meeste 3e en 4e jaars-leerlingen hebben zijn of haar plekje gevonden binnen de
bovenbouw (onze leerwerktrajecten). Voor leerlingen die in het 4e jaar zitten gaan we vanaf
januari 2018 kijken of deze stageplekken om te zetten zijn in externe stageplekken. Een
aantal leerlingen hebben al een externe stageplek gevonden.
Actie Sint Maarten
De actie voor st. Maarten heeft €562,75 opgebracht.
Belangrijke data
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag, meivakantie
Hemelvaart extra vrije dagen
Pinksteren
Zomervakantie
Roostervrije (studie)dagen:

24-07-2017 tot en met 01-09-2017
23-10-2017 tot en met 27-10-2017
25-12-2017 tot en met 05-01-2018
26-02-2018 tot en met 02-03-2018
30-03-2018 tot en met 02-04-2018
27-04-2018 tot en met 11-05-2018
21-05-2018
23-07-2018 tot en met 31-08-2018
27-11-2017, 15-12-2017, 12-02-2018, 13-02-2018,
31-05-2018, 22-06-2018, 20-07-2018 (leerlingen zijn dan vrij).

Tot slot:
Ondanks dat het nog erg vroeg is, wensen wij u allen een fijne decembermaand toe.

