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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u weer de nieuwsbrief! 

                                                            

De afgelopen weken stonden in teken van de Kinderboekenweek. Verschillende leuke 

activiteiten hebben de kinderen gedaan. Zo zijn er opa’s en oma’s komen voorlezen in de 

onderbouwgroepen, groepen zijn naar het bos gegaan en in de bovenbouw gingen de kinderen 

spontaan lezen in hun favoriete boek als het “leesmuziekje” aangezet werd! 

Op 9 november zal er nog een boekenmarkt georganiseerd worden samen met boekwinkel 

Hoofdstuk 1 uit Brielle. De kinderen krijgen de gelegenheid om onder schooltijd in de 

ochtend de boekenmarkt al te bezoeken. Voor u, samen met uw kind (-eren) zal de 

boekenmarkt van 12:00- 14:30 open zijn. 

 

Gebruik Parro 

Zoals u weet gebruiken we Parro als ons communicatiemiddel met u. Het is heel fijn dat we 

middels Parro u goed kunnen informeren over alles waar we mee bezig zijn op school. 



Het gebeurt wel eens dat leerkrachten berichten krijgen van ouders/ verzorgers die het niet 

eens zijn met iets wat er is gebeurd in de klas en daar boos over zijn. Met niet al te 

vriendelijke bewoording wordt dit dan gecommuniceerd naar de leerkrachten middels Parro. 

Het kan altijd dat u het ergens niet mee eens bent of verbolgen bent over iets. Dan is het 

van belang om dit te bespreken met de leerkracht middels een gesprek. Parro is niet het 

juiste middel daarvoor. Via Parro of andere sociale media kunnen er misverstanden ontstaan. 

Door direct in gesprek te gaan met elkaar kunnen leerkrachten uitleggen hoe het e.e.a. is 

gegaan en dit biedt altijd duidelijkheid. 

Parro of mail is alleen bedoeld om organisatorische zaken af te spreken, bijvoorbeeld u wilt 

iets doorgeven aan de leerkracht. Maar wilt u andere zaken bespreken dan kunt u altijd langs 

gaan bij de leerkracht of telefonisch contact opnemen. 

 

Schoolbezoek 

Gisteren hadden wij het schoolbezoek bij ons op school. Het schoolbezoek is een audit van 

het bestuur. De bedoeling van zo’n audit is om te kijken of de school voldoet aan 

inspectienormen. Er zijn lesbezoeken gedaan, er was een presentatie van directie, een 

gesprek met de leerlingenraad , een gesprek met afvaardiging van het team en onderzoek 

naar de documenten. De hoofdvragen daarbij zijn: 

- Zijn de kinderen veilig? 

- Leren de kinderen voldoende? 

- Is er voldoende zicht op de ontwikkeling van de kinderen? 

- Wordt er goed lesgegeven? 

Op alle 4 de vragen was de conclusie dat dit heel goed gaat! Er zijn geen kritische 

tekortkomingen. De positieve punten die we hebben meegekregen zijn: 

• Vertrouwen, respect voor elkaar , openheid en  positiviteit binnen het team. En een 

prettig pedagogisch klimaat. 

• Er wordt heel planmatig aan de schoolontwikkeling gewerkt. Gezamenlijk!! Goed zicht 

op eigen ontwikkelpunten. 

• Mooie ontwikkeling te zien binnen de leerteams ( leerkrachten overleggen elke week 

per bouw met elkaar over onderwijsinhoud). 

• Rust in de school, hal ziet er mooi uit, lokalen ademen rust uit. 

• Betrokken medewerkers die bereid zijn te investeren in hun eigen ontwikkeling en die 

van de school. 

We hebben alleen de aanbeveling meegekregen om op deze manier door te gaan met de 

ontwikkeling van de school. Een bevestiging voor ons als school dat we erg goed bezig zijn. 

Uiteraard zijn we heel trots op dit resultaat! 

 



Schoolregels 

Mogelijk heeft u de posters in school al zien hangen. De schoolregels gebruiken we al een 

paar jaar, maar we hebben er mooie posters van laten maken, zodat voor iedereen goed 

duidelijk is welke regels wij belangrijk vinden. Zo gaan we goed met elkaar om! 

 

       

 

Vakantie   

Voor nu wensen wij iedereen een hele fijne vakantie!  

Na de vakantie is er direct een studiedag op maandag 31 oktober. 

We zien alle kinderen dus weer op dinsdag 1 november! 

                                         

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Vriendelijke groet, 

Carin de Koning 

 

Planning:  

- Studiedag maandag 31 oktober 

 


