Nieuwsbrief:
8 februari 2019


Belangrijke data
11 feb.
13 feb.
18 feb.
25 feb.

t/m 15 feb. voortgangsgesprekken, portfolio’s
ondersteuningsteam
t/m 22 feb. voorjaarsvakantie
luizencontrole

Het is een drukke tijd op school met de cito toetsen afnemen en analyseren, de portfolio’s/plakboeken
vullen. Afgelopen dinsdag hebben de leerkrachten tijdens de studiedag onder andere hieraan gewerkt
en zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de leerlingresultaten. Voor het team een hele fijne dag;
tijd om met elkaar in gesprek te gaan en de puntjes op de i te zetten. Volgende week krijgt u tijdens
de gesprekken het resultaat van het portfolio/plakboek te zien, ik hoop dat u er net zo’n blij en trots
gevoel van krijgt als de leerlingen en de leerkrachten.
Hartelijke groet,
Kim

Vragenlijsten ouders en leerlingen
Eens in de twee jaar wordt onder ouders een tevredenheidsenquête afgenomen. Dit keer nemen we
deze enquête af in februari/maart. We zullen de uitslag van deze enquête gebruiken om input te
geven voor de schooldoelen voor het nieuwe schoolplan 2019-2023.
U krijgt via de mail een uitnodiging voor deze enquête. Wilt u deze enquête uiterlijk 1 maart invullen?
Het zijn 17 vragen, het zal niet veel van uw tijd in beslag nemen. Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking.
Naast de ouders zullen ook de leerlingen van groep 7/8 een enquête invullen, dit doen zij op school.
Ook deze uitslag zullen we gebruiken voor het opstellen van onze nieuwe schooldoelen.

Trakteren
We merken dat de traktaties die kinderen uitdelen op school soms wel erg “groot” zijn. Wij vinden
het prima als kinderen iets lekkers trakteren, maar wilt u eraan denken om dit wel met mate te
doen? Zo kunnen we de hoeveelheid suikers die kinderen binnen krijgen een beetje binnen de
perken houden.

Wist u dat?
●
●
●
●

Wij elke maandag na een vakantie luizencontrole hebben?
Het wordt aangeraden als ouder zelf ook regelmatig even te checken?
Wij het graag horen als u luis heeft geconstateerd?
Wij bij deze nieuwsbrief ons luizenprotocol meesturen?

Alvast een hele fijne voorjaarsvakantie gewenst!

Volgende nieuws: nieuwsbrief in de week van 25 februari 2019

