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Geachte ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief.
Vorige week bent u geïnformeerd over de schoolorganisatie voor volgend schooljaar.
Ik kreeg een enkele vraag over hoe activiteiten georganiseerd zullen gaan worden volgend
schooljaar. In samenspraak met de Ouderraad gaan we bekijken hoe we activiteiten gaan
organiseren, daarbij moet u denken aan o.a. Sint en kerst. Uiteraard gaan we u daarover
informeren, zodra duidelijk is hoe we dit precies gaan doen. Uitgangspunt zal wel zijn dat we
de activiteiten zoveel mogelijk als één school gaan organiseren.

Ophalen kinderen
Ik kreeg een berichtje van een ouder die aangaf dat het rondom het hoofdgebouw als de
school uitgaat erg druk is. Met name bij het “midden “ hek staan veel ouders te wachten en er
staan direct geparkeerde auto’s. Hierdoor is er weinig ruimte voor kinderen om het plein te
verlaten. Om meer ruimte te krijgen bij dit hek is het belangrijk dat ouders op de stoep
wachten en niet direct bij dit hek en dat indien mogelijk auto’s verderop geparkeerd worden.
Vragenlijst veiligheid
U heeft een paar weken geleden een mail ontvangen met daarin een link voor de vragenlijst
over veiligheid op school. Elke school heeft de verplichting om jaarlijks zo’n vragenlijst af te
nemen. Tot op heden heeft 34% van de ouders, verzorgers deze vragenlijst ingevuld. Om een
goed beeld te vormen van uw mening zou het fijn zijn als de vragenlijst door meer ouders
ingevuld zal worden. Als u de mail niet heeft ontvangen, of de link werkt niet, dan kunt u een
inlogbriefje vragen bij juf Rowena (administratie) of bij de leerkracht.
De vragenlijst kan tot 22 februari ingevuld worden.
Al vast bedankt!

Continurooster
Zoals u weet is er vorig schooljaar een ouderpeiling geweest over het continurooster. Er is
toen geen besluit genomen, omdat het percentage toen niet behaald is om het continurooster
daadwerkelijk in te voeren. Er is toen aangegeven om de mogelijkheid tot een continurooster
dit schooljaar weer te onderzoeken. Met het team hebben we mogelijkheden tot een
continurooster onderzocht. Na de voorjaarsvakantie zal er weer een ouderpeiling uitgezet
worden. Deze uitkomst zal bepalend zijn voor het wel of niet definitief invoeren van het
continurooster.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben
Met vriendelijke groet,
Carin de Koning

Planning:
22 februari t/m 28 februari

Voorjaarsvakantie

Bijlagen:
- Sportteam Push
- Flyer aanbod cursussen voor kinderen vanuit CJG

