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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u weer de nieuwsbrief! 

De aankomende periode zal in teken  staan van verschillende activiteiten zoals Sint en kerst. 

Verschillende werkgroepjes van leerkrachten en ouders van de ouderraad zijn al volop 

begonnen met de voorbereidingen. 

Om de activiteiten te kunnen organiseren vragen we een ouderbijdrage zoals u weet. 

Bijgevoegd heb ik de begroting van de ouderraad, zodat u kunt zien hoe de ouderbijdrage 

besteed wordt, maar ook hoe het resultaat was van afgelopen jaar. De begroting is in de MR  

(medezeggenschapsraad) vastgesteld. 

 

Vanuit de TSO (Tussen schoolse opvang) 

Vanuit de TSO is de vraag om op alle bakjes en bekers de namen te schrijven van uw kind           

(-eren). Na het overblijven blijven er regelmatig bakjes liggen zonder naam en dan is het 

lastig uit zoeken van wie het bakje is. 

Namens de TSO al vast bedankt! 

 



Afgelopen studiedag 

Afgelopen maandag had het team studiedag. Het onderwerp van deze dag was HPS ofwel high 

performing school. Al twee jaar volgen we als school dit traject. HPS is een middel voor 

scholen om een lerende organisatie te worden. Dat wil zeggen dat 

leerkrachten/onderwijsassistenten van en met elkaar leren. Hoe doen we dit? Middels 

leerteam sessies elke week komen de leerkrachten en onderwijsassistenten bij elkaar en 

hebben het over onderwijskundige onderwerpen. Er worden lessen samen voorbereid en er 

wordt feedback gegeven aan elkaar. Nieuwe onderwerpen worden met elkaar onderzocht 

vanuit wetenschappelijk onderzoek alvorens met een oplossing en aanpak te komen. De 

verschillende onderdelen van een leerteamsessie zijn tijdens de studiedag verder uitgewerkt 

met elkaar. 

Er valt nog veel meer te vertellen over dit traject, dit zal ik in de volgende nieuwsbrief 

verder toelichten. Kortom we hebben afgelopen maandag weer hard gewerkt met elkaar! 

 

Tien minutengesprekken 

Vanaf maandag 14 november zullen de tien minuten gesprekken starten. 

Vanaf maandag 7 november kunnen de gezinnen met meerdere kinderen inschrijven vanaf 

12:00 op de aangegeven tijden via Parro en op dinsdag 8 november de ouders, verzorgers met 

één kind op school. Op vrijdag 11 november zal de inschrijving sluiten. 

Deze gesprekken zijn voor alle ouders. De leerkrachten zullen tijdens de gesprekken de 

vorderingen en ontwikkeling van uw kind(-eren) bespreken. 

 

Vanuit SMW ( school maatschappelijk werk) 

Vanuit het SMW hebben we de flyer van CafeGezien ontvangen om door te sturen naar u over 

een bijeenkomst over opvoeden. De flyer is bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. 

                                                                                         

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Vriendelijke groet, 

Carin de Koning 

 

Planning:  

- vanaf 7 november start inschrijven tien minutengesprekken 

- vanaf 14 november start tien minuten gesprekken 

Bijlage:  

- OR begroting 

- Flyer Cafe gezien 

-  


