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Agenda
datum

activiteit

ma. 19 nov.

Deze week starten de oudergesprekken

di. 20 nov.

Interne audit Allure bij ons op school

wo. 28 nov/do.29 nov

Tweedaagse directeuren Allure

vr. 30 nov

Groepen 1-2-3 naar Pietendorp in Enkhuizen

wo. 5 dec

Sinterklaasfeest op school

Kanjertrainers
Na de studiedag van afgelopen maandag zijn alle
leerkrachten gecertificeerd Kanjertrainers! We zijn
supertrots dat iedereen dat behaald heeft. Vanaf nu zullen
de Kanjerlessen in alle groepen worden gegeven.
Misschien heeft u uw kind daar al over gehoord.

Schooltijden
Natuurlijk zijn de schooltijden bij alle ouders bekend. Het gebeurt echter nogal vaak dat de
lessen nog niet kunnen beginnen om half 9 en 1 uur omdat nog niet alle kinderen aanwezig
zijn. Wilt u er weer even extra opletten op tijd te komen en ook op tijd weer de klassen te
verlaten zodat de leerkrachten kunnen beginnen? Alvast bedankt!

Woensdag fruitdag
Fruit is gezond voor alle kinderen. Het valt soms niet mee om kinderen fruit te laten eten.
Daarom willen we graag samen met u een gezond eetpatroon stimuleren. Een klein
beginnetje daarvan is een fruitdag op school te introduceren. Bij de kleuters gebeurt dat al,
zij nemen op woensdag geen koekje mee voor de kleine pauze, maar fruit. We willen u
vragen dit ook voor de kinderen van de andere groepen te doen: Woensdag fruitdag!

Spreektaal
Onze school heeft kinderen van heel veel verschillende
nationaliteiten. Helaas spreken we niet alle talen, dat zou
ook wel een beetje veel zijn. We willen daarom graag dat er
in de school Nederlands gesproken wordt, zodat we van
elkaar weten wat er gezegd wordt.

Interne audit
Een audit, wat is dat nu weer. In onze stichting is het de gewoonte geworden dat collega’s
elkaars scholen bezoeken. Dit keer zijn wij aan de beurt. A.s. dinsdag komen er drie
directeuren van andere scholen en een onderwijskundig medewerker onze school
bezoeken. Ze gaan kijken in de klassen, gaan praten met kinderen, ouders en team en
geven ons antwoord op de vraag die wij aan hun gesteld hebben. Voor ons een prachtige
kans om te horen wat ze van ons onderwijs vinden. We zullen u uiteraard daarna informeren
over de bevindingen.

