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Voor u ligt alweer de eerste editie van de Nieuwsbrief van dit nieuwe schooljaar.
Via de Nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de activiteiten binnen de school.
Samen (leerkrachten, leerlingen en ouders) gaan we er een goed schooljaar
van maken!
Welkom
Nieuwe kinderen op school
In groep 1: Jens Wendels en Milan
Lippold.
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We hopen dat jullie het erg naar je zin
zullen hebben bij ons op school.

Luizencontrole
Tijdens de luizencontrole op 26 augustus zijn er geen
luizen/neten geconstateerd.
Alle kinderen zijn schoon!
Laten we hopen dat we dit zo houden.

Start schooljaar
Vorige week maandag waren de kinderen gelukkig weer gezond op
school.
Voor een groot aantal kinderen toch wel weer erg spannend.
Nieuwe klas, nieuwe juf/meester. Gaandeweg week merken we dat
iedereen z’n draai een beetje begint te vinden.
We zijn dit schooljaar begonnen met 1 afwezige collega.
Juf Jennie heeft zich in de zomervakantie ziek gemeld. Wanneer we
duidelijkheid hebben over haar terugkeer, dan zullen we dat laten
weten. Tot die tijd zal juf Roelie Swart haar vervangen.
Juf Maud Breider is dit schooljaar nieuw bij ons begonnen in groep
3/4. In de laatste Nieuwsbrief van vorig schooljaar heeft ze zich al
aan u voorgesteld.

De
schoolfotograaf
komt op
donderdag 26
september

Juf Monique Immink kon, na haar LIO bij groep 6/7 en haar
vervangingswerkzaamheden bij groep 4b/5, bij ons op school
blijven. Ze staat dit schooljaar voor groep 8.
Kalender en schoolgids
De kalender voor 2019-2020 is terug te vinden binnen SchouderCom.
De schoolgids 2019-2020 is in concept klaar. Volgende week
maandag wordt deze behandeld in de mr. Daarna zal de schoolgids
op de website worden geplaatst. Wanneer u toch behoefte heeft aan
een papieren versie, kunt u dit aangeven bij de locatieleider.
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SchouderCom
Een groot deel van de ouders heeft gehoor gegeven aan de
meerdere oproepen die we hebben gedaan voor het doorgeven van
uw mailadres(sen).
Met de ingebruikname van SchouderCom is Klasbord komen te
vervallen.
De nieuwsstroom zal nu via SchouderCom gaan lopen.
Brieven zullen niet altijd meer op papier worden uitgedeeld.
Wanneer u niet bent aangemeld bij SchouderCom gaat u wezenlijke
informatie missen.
Vanwege de mogelijkheden en het gebruik van SchouderCom zal
de Nieuwsbrief korter zijn en niet altijd meer op papier meegaan.
Bij de 1e en laatste nieuwsbrief van het schooljaar doen we dit nog
wel.

Mocht u nog niet uw mailadres(sen) hebben doorgegeven, dan
vragen we u dit alsnog te doen.
Contactavonden
We blijven de mogelijkheid bieden om aan het begin van het schooljaar
in gesprek te gaan met de nieuwe leerkracht van uw kind(eren).
Wanneer er vanuit jullie als ouders behoefte is aan een startgesprek
met een leerkracht kunt u een afspraak maken met de desbetreffende
leerkracht. Dit geldt voor de leerkracht richting de ouders ook.
U wordt op de rapportgesprekken verwacht waar u voor wordt
uitgenodigd. De laatste rapportbespreking in juli is wel facultatief voor
groep 1 t/m 6.
Wanneer er tussendoor noodzaak is om te spreken over de vorderingen
van uw kind, zult u worden uitgenodigd door de leerkracht.
Ook andersom is dit mogelijk. Wanneer u zorgen of vragen heeft, kunt u
met de leerkracht een afspraak maken.
Actie Bruna
Tijdens de Kinderboekenweek heeft Bruna een actie met kassabonnen
bij aankopen van kinderboeken. Wilt u die bij ons inleveren? Daar kan
de school weer mooie boeken voor kopen!
Inspectiebezoek: dinsdag 8 oktober
Op dinsdag 8 oktober vindt het herstelonderzoek van de
onderwijsinspectie plaats.
Ze komen dan controleren of we aan de opdrachten hebben voldaan die
ons opgelegd zijn na het vorige bezoek van 16 oktober 2018.
We hebben met elkaar hard gewerkt om straks van het stempel ‘zeer
zwak’ af te zijn. We gaan ervan uit dat de inspectie dit ook zal
waarnemen. We streven ernaar om weer binnen het basisarrangement
van de onderwijsinspectie te vallen.
Na het bezoek zullen we u op de hoogte brengen van de uitkomsten.

