Nieuwsbrief:
15 maart 2019


Belangrijke data
22 mrt

Bingo!

Vandaag wordt er gestaakt in onderwijsland.
Bij ons op school hebben de leerkrachten
ervoor gekozen om wel te werken maar het
onderwijs te staken. Op deze manier willen wij
aandacht vragen voor het grote probleem
binnen het onderwijs. Iedereen die de petitie
“Investeer in onderwijs” heeft getekend;
hartelijk dank! Nu maar hopen dat het
doordringt dat het code rood is in
onderwijsland.
Hartelijke groet,
Kim

Portfolio

Naar aanleiding van het nieuwe portfolio willen wij via een enquête van u als ouders/verzorgers
graag weten wat jullie van het portfolio vinden en staan wij open voor opmerkingen en
aanvullingen. Donderdag 21 maart krijgen de ouders van groep 3 t/m 8 via de mail een korte
enquête doorgestuurd met vragen over het portfolio. Wij hopen dat u even de moeite wilt nemen
om de vragen te beantwoorden en zien graag uw antwoorden terug.

Inspectiebezoek
De onderwijsinspectie brengt eens in de zoveel tijd een bezoek aan besturen/ scholen. In februari
heeft de onderwijsinspectie een gesprek gevoerd met stichting Allure. Daar aan vast zitten een aantal
schoolbezoeken van scholen binnen stichting Allure. Zo wordt ook de Klaverwoid bezocht door een
inspecteur op 28 maart 2019. Tijdens dit bezoek zullen er groepsbezoeken gehouden worden en gaat
de inspecteur in gesprek met leerkrachten, een aantal leerlingen en directie. De ouders van de
leerlingen die wij in gesprek willen laten gaan met de inspecteur zullen wij daarvoor middels een mail
persoonlijk benaderen.
Wij zien er naar uit om de inspecteur onze school te laten zien. We zijn trots op onze ontwikkelingen
van de laatste jaren en vinden het fijn om daar feedback op te krijgen.

“opening” tafeltennistafel
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld, zijn wij heel erg blij met de nieuwe
tafeltennistafel. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een bijlage over de “officiële
opening” van de tafeltennistafel: u bent van harte welkom!

Op vrijdag 22 maart houden wij weer de jaarlijkse Bingo!
De jongste kinderen van groep 1 t/m 4 van 18.30 tot 19.30
De kinderen van groep 4 t/m 8 van 20.00 tot 21.30
(Groep 4 mag zelf kiezen met welke rondes zij meespelen: plaatjes- of cijferbingo)

Er zijn altijd leuke prijzen te winnen,
lekkere taarten te koop in het restaurant
en heel veel gezelligheid.
Zet deze datum vast in de agenda!
Nodig familie en buren uit om mee te spelen!
Prijzen kunnen nu al ingeleverd worden (lerarenkamer)!
(voorbeelden van prijzen voor de bovenbouw zijn bijvoorbeeld:
-

Badschuim/ douchegel
HaarGel
Make-up
(Voet)bal
gelpennen)

Volgende nieuws: nieuwsbrief in de week van 25 maart 2019

