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Informatie voor de locaties:

NIS VSO
Nieuwendamstraat 2A
1507 JE Zaandam
075-2014001

.

Beste ouders / verzorgers,
Er gebeurd weer van alles op de verschillende locaties:

MOW SO
Molenwerf 1C
1541 WR Koog aan de Zaan
075-6166459

Voor de herfstvakantie was de kinderboekenweek. Op school is hier
veel aandacht aan besteed. ‘Worden wat je wilt’. Verschillende meesters en juffen hebben (prenten)boeken voorgelezen en enkele groepen hebben zelfs bezoek gehad van de politieman, de bakker en de
schilder. In deze nieuwsbrief staan verschillende foto’s.
We zijn blij dat we ook verschillende nieuwe collega’s mogen welkom
heten;
Anita van Os is 1 oktober gestart als onderwijsassistent op het SO, zij
assisteert in verschillende groepen.
Nasreen Ahmed is invaller (onderwijsassistent) op zowel het SO als
VSO.
Fred de Ligt is gestart als coach voor de teamleden binnen de school
en om ons te ondersteunen om de zorgcyclus binnen de school verder
te verbeteren.
Elles van Kooi start na de kerstvakantie als leraarondersteuner op het
VSO, zij zal met name praktijkvakken gaan geven: bijvoorbeeld horeca/koken en techniek.
Hakan Sahin start maandag 8 november als conciërge / schoonmaker
op het VSO.
We wensen alle nieuwe collega’s veel plezier toe!
Verder zijn de oudertevredenheidsonderzoeken van start gegaan. Met
dit onderzoek willen we een goed beeld krijgen wat u van de school
vindt. De uitkomsten gaan we gebruiken om de school verder te verbeteren. Alvast dank voor het invullen! Later zullen we de resultaten
via de website/nieuwsbrief publiceren.
Namens de teams Dynamica XL NIS en MOW
Bob Vloedbeld, directeur
Anousjka Langereis, adjunct directeur

Agenda

•10 november
Dag van de mantelzorg
•11 november
Sint Maarten
•22 november
Schoolfotograaf
•29 november
MR vergadering

Nieuwe leerlingen
NIS
-

Donderdag 28 oktober was er weer een MR vergadering.
De volgende punten zijn besproken:

MOW
-

Nieuws uit de MR

Jorn in Wulp
Ferio in Leeuwerik
Malik in Leeuwerik
Cem in Grutto

•
•
•
•
•

CAO 2021-2022
Arbeidsmarkttoelage
Tijdelijke wijziging directie locatie Sportstraat
Begroting
Aankomende Tevredenheidsonderzoeken

Op 29 november is er een volgende MR vergadering.

Laatste nieuws?
Op de hoogte zijn van het laatste nieuws van Dynamica XL? Volg ons
op twitter: @dynamicaxl of check de website: www.dynamicaxl.nl

Je bent moediger dan je gelooft, sterker dan je lijkt
en slimmer dan je denkt!
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DynamicaXL MOW
Scholekster- Ninja les
We komen de gymzaal in, daar
staan 2 meesters die wij niet kennen. Zij gaan ons 3x les geven op
vrijdag. Wat gaan we doen? We
gaan een Ninja les doen. We
gaan leren samenwerken in een
team, onze angsten overwinnen
en we leren omgaan met winst en
verlies. Maar bovenal is het vooral
heel spannend en cool.

DynamicaXL NIS

Opening van de kinderboekenweek!

Meester Mark heeft het
prentenboek ‘Dromer’
voorgelezen, speciaal
gemaakt voor deze
kinderboekenweek.
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