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Schoolontbijt
Op vrijdag 8 november eten we met alle kinderen op school. We doen mee met het nationaal
schoolontbijt. Iedereen mag dus deze dag met een lege maag naar school komen. Meer informatie vindt u in de bijlage die is meegestuurd in de mail.

Zakelijke ouderavond
Net zoals vorig jaar belegt de oudervereniging niet meer een zgn. zakelijke ouderavond. Wel willen we ouders in
de gelegenheid stellen om de oudervereniging en medezeggenschapsraad vragen te stellen over de jaarstukken.
Op de vergadering van de oudervereniging op maandag 18 november is het eerste deel ingeruimd voor ouders die
vragen en/of opmerkingen hebben. U bent hiervoor bij deze van harte uitgenodigd. Ook zullen de leden van de
medezeggenschapsraad en juf Astrid aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.
De vergadering begint om 20.00 uur.
De stukken van de oudervereniging en de medezeggenschapsraad zullen met de nieuwsbrief van 15 november
meegestuurd worden.

Luizencontrole
Afgelopen woensdag zijn er bij de luizencontrole enkele kriebelbeestjes gevonden. Daarom vindt er op
vrijdag 15 november een extra controle plaats.

Leerlingenraad
De eerste vergadering van de leerlingenraad heeft vlak voor de herfstvakantie plaatsgevonden o.l.v. juf Annet.
De nieuwe leden zijn Guus de Koning (groep 5), Liz de Koning (groep 6), Puck Voors (groep 7) en Julia Linge
(groep 8). Ze hebben verteld hoe de verkiezing in de groep ging en waarom ze graag in de leerlingenraad wilden
gaan zitten.
Juf Janet
Zoals jullie wellicht al hebben opgemerkt, is juf Janet al een aantal weken afwezig. De ouders van de betreffende groepen hebben hierover al eerder bericht gehad.
Juf Janet zal geruime tijd nodig hebben om te herstellen. Juf Annemarie neemt haar lesgevende taken over in
deze periode.
We wensen juf Janet veel beterschap toe!

Bekijk ook onze website en schoolapp!

Bijlagen:


informatie schoolontbijt
(meegestuurd met de
mail)

Staking op woensdag 6 november
Alle ouders hebben bericht ontvangen dat we volgende week woensdag mee doen aan de landelijke onderwijsstaking. En sinds deze week
weten we ook weer waarom we het doen…………………
Meester Werner had afgelopen week de griep en er waren geen invallers beschikbaar. Dat betekende dat op woensdag groep 8 is verdeeld
over andere groepen. Op donderdag en vrijdag heeft juf Rianne groep
3 én groep 4 les gegeven met hulp van onze onderwijsassistent juf
Iris.
Gelukkig hebben we het op deze manier op kunnen lossen, dankzij de bereidheid van collega’s om extra groepen
te draaien en kinderen die niet moeilijk doen als ze plotseling in een andere groep terecht komen. Maar u zult
begrijpen dat dit maatregelen zijn, die niet elke week genomen kunnen en moeten worden. We staan voor goed
onderwijs aan uw kind(-eren) en willen ons ook aan deze belofte houden.
Bericht van de logopedie
Mocht u de vragenlijst logopedie al hebben ingevuld, dan is dit bericht niet voor u van toepassing
Geachte ouders/ verzorgers van groep 1 en 2,
Binnenkort voert de logopedist van de Jeugdgezondheidszorg een logopedische screening uit bij leerlingen in
groep 1 (geboren tussen 01-03-2015 en 01-10-2015) en groep 2.
Dit wordt gedaan om eventuele problemen op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling tijdig te kunnen
signaleren. Hiervoor wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Naar aanleiding van de uitkomsten van de
vragenlijst beoordeelt de logopedist of uw kind in aanmerking komt voor een logopedische screening op school.
Bij deze herinneren wij u aan het invullen van deze vragenlijst. Zou u dat binnen vijf dagen willen doen?
Om de vragenlijst alsnog in te vullen volgt u de volgende vijf stappen:
1.

Ga naar www.mijnkinddossier.nl

2.

Kies voor “Inloggen op mijnkinddossier”. U logt in met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. U bent vervolgens
ingelogd op de beveiligde omgeving van
www.mijnkinddossier.nl

3.

Vul eerst uw contactgegevens in bij
“Mijn gegevens”.

Oud papier
In verband met de wet op de privacy mogen we in de nieuwsbrief niet meer de namen vermelden van de ouders die oud papier moeten ophalen. We zullen in de mail waarin de link van de
nieuwsbrief staat de namen vermelden.

