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Welkom
Nieuw bij ons op school in groep 1 zijn Tess, Louisa,
Senna, Manuel en Cataleya, maar ook Aaron in groep
3/4 en Yarah in groep 5/6. We wensen jullie hier een
hele fijne tijd!

Inspectie
Donderdag 31 oktober zijn wij bezocht door een
inspecteur van het onderwijs. Hij heeft in het kader
van het themaonderzoek ‘didactisch handelen’ een
bezoek gebracht aan verschillende groepen. Ook
heeft hij een gesprek gevoerd met de directie en
teamleden. Zoals wij natuurlijk eigenlijk al wisten,
bleken onze lessen van goede kwaliteit! We zijn dan
ook trots op alle leerkrachten die bij ons op school
werken.
Studiedag en staking
Per toeval vallen de studiedag van maandag 4
november en de onderwijsstaking van woensdag 6
november in dezelfde week. Dat betekent dat de
kinderen volgende week twee dagen vrij zijn.
10 minuten gesprekken
Inmiddels heeft u van ons de uitnodiging voor de
10-minuten gesprekken op dinsdag 5 november en
donderdag 14 november ontvangen. Tijdens dit
gesprek kunnen wederzijdse verwachtingen worden
uitgesproken en hopen we dat u ons informeert over
uw kind. Daarnaast zullen de leerkrachten natuurlijk
ook even kort
aangeven hoe
het op dit
moment gaat
met uw kind
op school.
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Ouderavond visietraject
30 oktober was de ouderavond m.b.t het visietraject.
Het was een zinvolle avond, waarbij we de inbreng
van de ouders die hebben nagedacht over de
waarden die zij belangrijk vinden in een school erg
waarderen. Hoewel de opkomst niet hoog was, willen
we de ouders die er waren zeer bedanken voor hun
bijdrage! We nemen de uitkomsten van deze avond
mee om onze visie verder vorm te geven en te kijken
hoe we dit in de praktijk vorm kunnen geven. Mocht
u de avond niet bezocht hebben, maar toch ideeën of
suggesties hebben voor ons onderwijs dan zouden
we het fijn vinden als u dit met ons zou willen delen.
Nationaal schoolontbijt
Vrijdag 8 november doen we mee aan het nationaal
schoolontbijt. U heeft via SchouderCom al een
bericht ontvangen van de ouderraad met informatie
hierover. U kunt uw kind deze dag
gerust zonder ontbijt naar school
laten gaan, want we gaan met
elkaar ontbijten.
Beweegprogramma kleuterpret
Maandag 28 oktober heeft de wethouder Niek Wind
bij ons op school het nieuwe beweegprogramma
‘Kleuterpret’ geopend. Hiermee is het startschot
gegeven voor het programma dat niet alleen op ons
kindcentrum zal worden uitgevoerd, maar op alle 17
basisscholen uit de gemeente Borger-Odoorn.
Kleuterpret is een beweegprogramma voor kinderen
die in groep 1 en 2 zitten. Het programma bestaat uit
beweeglessen met uitdagende materialen, waarbij
kleuters plezier hebben én zich ontwikkelen.
Activiteitenkalender
4 november
Studiedag kinderen vrij
5 november
Fietsenkeuring
5 november
10 minuten gesprekken
6 november
Onderwijsstaking school dicht
8 november
Nationaal schoolontbijt
8 november
Disco
Groep 1 en 2 18:00 – 18:45
Groep 3,4,5 19:00 – 20:00
Groep 6,7,8 20.15 – 21.15
14 november
10 minuten gesprekken
11 december
Kerstfair 16:30 – 19:30
20 december
12:00 start kerstvakantie
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