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Van de Directie
We zijn alweer een paar weken in het nieuwe jaar. De tijd gaat snel, maar dat is
vaak een goed teken. Leuke dingen gaan snel!
Vorige week is er een uitnodiging gestuurd voor een algemene ouderavond op
dinsdagavond 7 februari om 19.30 uur. We hopen daar
weer veel ouders te ontmoeten. We willen jullie
informeren over het onderzoek wat is gedaan naar
het pedagogisch klimaat, de ontwikkelingen rondom
het perspectief van Het Podium en de plannen voor
de vacature voor directie. Daarnaast willen we ruimte
geven aan vragen die ouders hebben over het
onderwijs, de schoolorganisatie of andere
schoolgerelateerde zaken.
Om ons daarop voor te bereiden is het fijn om te weten wat er voor vragen zijn.
Stuur die daarom vooraf op naar directie@abbshetpodium.nl en/of
mr@abbshetpodium.nl

De ouders van groep 7 zijn geïnformeerd over de
verandering die gaat komen i.v.m. de invoering van de
Doorstroom Toets. In de toekomst krijgen alle leerlingen
(behalve de huidige groep 8 leerlingen) hiermee te
maken. Informatie daarover is hier te vinden.

In de afgelopen periode zijn er een aantal nieuwe
gezichten in de school. Dat zijn collega's die we als
zzp'er inhuren ter ondersteuning. In deze nieuwsbrief
stellen zij zich voor.

We kwamen erachter dat het Lenteontbijt dit jaar tijdens de Ramadan gepland
stond. Dat passen we aan zodat iedereen er aan mee kan doen. We doen het
Lenteontbijt dit jaar op woensdag 8 maart. Dat is de eerste woensdag na de
voorjaarsvakantie.

Nieuws uit de MR
De laatste vergadering zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:

● Het Schoolplan 2021-2025 is goedgekeurd door de MR
● Definitieve begroting toelichting door Dick.
● Schoolvakanties 2023/2024
● Armoede op scholen

Via Social Schools is er vanuit Directie en MR een uitnodiging geweest voor de
ouderavond bijeenkomst die gepland staat op 7 februari. Heb je de vragen
nog niet ingestuurd dan kan je dat nog steeds doen.
Email: mr@abbshetpodium.nl / directie@abbshetpodium.nl
De MR Verslagen kan je te allen tijden nalezen op de website: MR Het Podium

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/wetsvoorstel-doorstroomtoetsen-po
https://www.abbshetpodium.nl/mr/


Nieuwe gezichten op Het Podium
Ik ben Ikrame en sinds kort drie dagen werkzaam als
onderwijsassistent bij Het Podium. Naast mijn werk volg ik
een master in onderwijswetenschappen. Mijn interesse in
het onderwijsveld vloeit hier ook uit voort. Ik ben vooral
geïnteresseerd in hoe leren in het brein van leerlingen werkt
en hoe leren het best georganiseerd kan worden. Ik hoop
dat ik veel leerlingen kan helpen met het beste uit zichzelf te
halen.

Met vriendelijke groet, ikrame boukrina

Hallo allemaal,
Mijn naam is Yves Deen en sinds de kerstvakantie sta ik
op de vrijdagen voor groep 8A. Voorheen was ik af en toe
als vervanger in de klas en gaf ik lessen in
programmeren en mediawijsheid. Nu geef ik het reguliere
programma, maar ik laat ik de leerlingen af en toe ook
bezig met bijvoorbeeld het programmeren van een eigen
game!
Ik geniet zo van deze school, het team en de leerlingen

dat ik besloten heb om een vaste bijdrage te leveren aan de groep. Ik heb heel
veel zin om het laatste half jaar met deze groep aan de slag te gaan maar wat
mij betreft had en nog een jaar langer mogen zijn!
Groet, Yves Deen

OPROEP: ouderlid gezocht voor de GMR
Voor de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) zoeken we nog een vertegenwoordiger
van de ouders. De GMR praat mee op
bestuursniveau over allerlei zaken die te
maken hebben hebben met de scholen van
ABSA, waaronder Het Podium. Alle ABSA
scholen zijn in de GMR vertegenwoordigd
met een afgevaardigde van de leerkrachten
en een van de ouders. Dus als je het leuk
vindt om mee te denken over allerlei zaken
die te maken hebben met goed onderwijs
voor alle kinderen, meld je dan aan! Voor vragen kan je contact opnemen met
Saskia Jansens, het GMR-lid namens het team: Saskia Jansens

mailto:i.boukrina@abbshetpodium.nl
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Belangrijke data

week van 30 jan. Adviesgesprekken groep 8

13 februari 20.00 uur start inschrijving KOL
gesprekken

15 februari 20.00 uur sluiting inschrijving
KOL gesprekken

20 t/m 26 februari Studiedagen en roostervrije
week, alle kinderen vrij

27 feb t/m
5 maart

Voorjaarsvakantie, alle
kinderen vrij

6 maart Alle kinderen weer naar school
Groep 1 t/m 7 rapport mee
naar huis

vanaf 7 maart KOL gesprekken

8 maart Lenteontbijt

13 maart Start schoolbreed kunst &
cultuur thema

Strip door Daphne (groep 7A)

Volg Het Podium!
INSTAGRAM Facebook

https://www.instagram.com/abbs_het_podium/
https://www.facebook.com/ABBSHetPodium

