
In deze nieuwsbrief leest u onder andere over onze ervaring die we 
opgedaan hebben op de studiedag, de inloop, de oudergesprekken, 
en over de werkzaamheden aan onze server. 

Valerie van ’t Hooft 

Directeur 

Aanstaande maandag vindt er een servermigratie plaats. Deze onder-

gaan alle Unicozscholen en wij zijn dus maandag aan de beurt. Dins-

dag de 13e is de “uitloopdag’ voor het geval de werkzaamheden niet 

afgerond zijn. Dat betekent dat we in ieder geval op maandag en mo-

gelijk ook op dinsdag geen internet hebben en telefonisch niet of be-

perkt bereikbaar zijn. 

Voor zaken die niet kunnen wachten, kunt u via 06-55816713 con-

tact opnemen met de school. Dit nummer is alleen bereikbaar in uit-

zonderlijke situaties en als de werkzaamheden afgerond zijn weer 

uitgeschakeld wordt U kunt dan gewoon weer naar bellen naar 079-

3422057. 
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Afgelopen dinsdag heeft het team de tweede studiedag gehad met als inhoud het maken 

van leerarrangementen . 

Dit is een manier van werken waarbij de kinderen in groepjes, met behulp van de laptop/

Ipad  onderzoeksvragen proberen te beantwoorden. 

Aan een leerarrangement  wordt meerdere weken in een groep gewerkt. 

We zijn allemaal erg enthousiast aan de slag gegaan om het eerste arrangement te ont-

werpen . 

Deze week of komende week zal uw zoon/dochter hiermee aan de slag gaan. 

Onze derde studiedag is 13 december en wij zullen de eerste stap van deze manier van 

werken dan ook evalueren. 

In de week van 19 en 26 november hebben we oudergesprekken. Weliswaar hebben de 

groepen 1 tot en met 7 geen rapport, desondanks spreken we u graag.  

Onderwerp van gesprek is dan hoe wij en u ervaren dat het gaat met uw kind(eren), of er 

bijzonderheden zijn, we kijken terug op het kennismakingsgesprek en op de gevoerde kind-

gesprekken tussen de leerkracht en uw kind(eren) van de afgelopen periode. Vanaf groep 4 

verwachten we dat òòk de kinderen aanwezig zijn bij het gesprek. We spreken dan namelijk 

mèt hen in niet òver hen. In geval  u dit graag anders ziet, vragen we u dat kenbaar te ma-

ken bij de leerkracht. 

Vanaf aanstaande maandag hangen bij alle groepen de intekenlijsten. 

Groep 8 krijgt wel een rapport en de ouders van groep 8 worden dus ook van harte uitgeno-

digd voor een oudergesprek. 
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Oudergesprekken 

Buutflits 

Studiedag 6 november jl. 

Morgen hebben we weer onze bekende inloop. U bent dan in alle groepen welkom van 

08.30u-09.00u om eens te ervaren hoe het gaat in de groep en/of om samen met uw kind 

een werkje/les te maken. Hartstikke leuk! Natuurlijk zijn ook opa’s, oma’, de oppas enzo-

voort van harte welkom. 

Inloop 9 november 



Regelmatig ontstaan er gevaarlijke situaties op het schoolplein doordat er erg veel fietsen 

buiten de rekken geparkeerd worden. Kinderen zijn aan het rennen, spelen met de fiets-

karren (kleuters) , pakkertje, spelen tikkertje enzovoort. De fietsen die buiten de rekken 

staan, staan dan in de weg. Kinderen vallen er tegen aan, struikelen er over en bezeren 

zich. Dat wil niemand en kan vorkomen worden. 

De capaciteit van het fietsenrek is beperkt. We willen u dan ook vragen om alleen op de 

fiets te komen als het echt nodig is (bijv. qua woonafstand van de school) of anders te 

gaan lopen. In geval de rekken dan toch vol zijn, zijn er meer dan voldoende fietsrekken 

bij de grote gymzaal waar de fietsen veilig gestald kunnen worden. 

Bedankt alvast! 

Inmiddels werken wij ruim een jaar met het nieuwe overblijfsysteem. Wij zijn blij te zien 

dat het systeem steeds meer vertrouwd raakt. 

Het systeem is ingericht dat u als ouder zelf het beheer daarover heeft. 

Wist u? 

Dat u ook de allergieën, medicijn gebruik of gediagnostiseerde stoornissen bij opmerkin-

gen kunt vermelden? In het kader van de nieuwe privacywet mag de school deze informa-

tie niet aan de overblijf doorgeven, wilt u deze informatie toch met de overblijf delen? 

Vermeldt dit in uw account zodat de overblijf hiermee rekening kan houden. 
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