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Geachte ouder(s), verzorger(s),
We hopen dat u een fijn vakantie heeft gehad. Wij als team ook zeker. We gaan ons weer
richten op de komende periode. Er staan verschillende activiteiten gepland, zoals de tien
minutengesprekken, de schoolfotograaf, Sint en kerst! Kortom veel te doen, maar het wordt
ook weer een gezellige periode. Uiteraard wordt u over alle activiteiten goed geïnformeerd!

TSO
Vanaf oktober kunt u het bedrag voor de TSO bijdrage overmaken op de TSO rekening.
Hierover hadden we u al eerder geïnformeerd. We merken dat er toch nog wel contact
betaald wordt. We willen u dan nogmaals vragen het geld voortaan over te maken. Hierdoor
hoeven kinderen geen contact geld meer mee te nemen naar school. De TSO brievenbus is dan
niet meer nodig.
U kunt het bedrag overmaken op de volgende rekening:
NL75 RABO 0365447951 t.n.v. TSO. In de omschrijving vult u in de naam van uw kind (-eren)
en welke groep (-en). De TSO coördinatoren maken dan een kaart aan en deze kaart blijft net
zo lang geldig tot de kaart vol is. U krijgt dan bericht als de kaart weer vol is. De werkwijze
blijft dus hetzelfde, enige verschil is dat u voortaan het bedrag overmaakt op de rekening.
Tien minutengesprekken
Op donderdag 4 november en dinsdag 9 november zijn de tien minutengesprekken gepland.
We kunnen de gesprekken weer fysiek organiseren. Op dinsdag 26 oktober vanaf 12:00
kunnen de ouders met meerdere kinderen op school inschrijven via Parro voor het gesprek.
Vanaf woensdag 26 oktober vanaf 12:00 kunnen alle overige ouders inschrijven.
De gesprekken zullen gaan over de ontwikkeling en voortgang van de kinderen.
Voor groep 6A zijn we nog bezig of we gesprekken kunnen organiseren. Hierover volgt nog
verdere informatie.

Leerlingcongres
Op woensdag 13 oktober heeft het leerlingcongres van Edumare plaats gevonden. Van elke
school waren twee leerlingen aanwezig om deel te nemen. Van onze school waren dit: Marlies
uit 8B en Amando uit 8A. Het doel van het leerlingcongres was om een belangrijk onderwerp
bespreekbaar te maken, namelijk gelijke kansen voor ieder kind. De kinderen hebben een
gastles gekregen over dit onderwerp. Daarbij was een tekenaar aanwezig om de dag letterlijk
in beeld te brengen. Na de gastles gingen de kinderen in groepen in gesprek met elkaar over
dit onderwerp en de mogelijke oplossingen.
We bedanken Marlies en Amando voor hun inzet!
Ontruimingsoefening
Op 28 september hebben we op beide locaties een ontruimingsoefening gedaan. Uiteraard
hopen we dat het nooit nodig zal zijn. Maar het is toch belangrijk om dit te oefenen. Het
ontruimen ging prima. Beide locaties waren heel snel ontruimd. Op een paar aandachtspuntjes
na, die we weer meenemen in ons protocol, hebben we weer goed geoefend!
Luizencontrole
In deze week zal er weer luizencontrole zijn. In de vorige nieuwsbrief heb ik een oproep
gedaan of er ouders zijn die mee zouden willen helpen. Voor beide locaties kunnen we nog wel
wat hulp gebruiken. Mocht u dit willen, dan kunt u dit aan de leerkrachten doorgeven of aan
mij voor het hoofdgebouw en Christiaan Rex voor dependance via:
carin.dekoning@edumarevpr.nl of christiaan.rex@edumarevpr.nl
De rol van de intern begeleider
De rol van de intern begeleider is aan het veranderen. De interne begeleiders ( IB-ers)
noemen we voortaan kwaliteitscoördinatoren ofwel KC-ers.
In de bijlage kunt u hierover meer lezen. Onze KC-ers zijn Annet Baalbergen en Sabine
Boers. Sabine is sinds februari bij ons op school werkzaam. Ik de bijgevoegde brief stelt zij
zicht verder voor.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.
Vriendelijke groet,

Vriendelijke groet,
Carin de Koning
Planning: -

Tien minutengesprekken 4 en 9 november
Schoolfotograaf vrij 19 november
Studiedag ma 22 november, alle kinderen vrij!

Bijlage: - Informatie over de veranderende rol van IB naar KC.

