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Schoolnieuws november 2022

Vragenlijst voor ouders - Wat vindt u van ons onderwijs?

Wij horen graag uw mening over het onderwijs op onze school!
Begin november, na de herfstvakantie, vragen we u daarom een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over
verschillende thema's die spelen binnen het onderwijs op onze school. Op hetzelfde moment vragen we ook
de mening van onze leerlingen, onze medewerkers en de schoolleiding. Zo krijgen we vanuit verschillende
invalshoeken terug hoe er tegen onze school en ons onderwijs aangekeken wordt. Deze informatie helpt ons
om terug te blikken op de ontwikkeling van het onderwijs op onze school en ook bij het zetten van volgende
stappen.

Wat kunt u verwachten? Begin november ontvangt u een uitnodiging voor het onderzoek in uw mailbox. In
die mail vindt u de link naar de vragenlijst. Houd uw mailbox, maar ook de ‘ongewenste mail’ daarom goed
in de gaten. Per gezin ontvangt u één uitnodiging. De vragenlijst kan van 2 tot en met 16 november ingevuld
worden. We verwachten de resultaten van het onderzoek voor de Kerstvakantie met u te kunnen delen.

We horen graag ook uw mening over het onderwijs op onze school! Kunnen we ook op uw feedback
rekenen?

Overblijf

Op de vrijdagmiddag is er dit schooljaar geen overblijfhulp aanwezig. Wie wil ons op vrijdagmiddag van
12.15 tot 12.45 uur helpen zodat de leerkrachten ook even de tijd hebben om rustig een boterham te eten? Er
is een kleine vergoeding beschikbaar. Als er meer ouders zijn, kunnen we ook een roulatiesysteem maken.
Voor meer info of opgave kunt u bij Heidi terecht. (mailen mag ook : h.eekelder@oponoa.nl )

Kledingactie

Bag2School zal de kleding inzamelen op donderdag 17 november 2022. Wij zouden het fijn vinden als u
(en opa en oma en de buren…) uw kleding zou willen bewaren voor onze school. Help ons om samen een
fantastische inzameling neer te zetten!

De kleding kan vanaf maandag 14 november tot donderdagochtend  17 november 8.30 uur op school
ingeleverd worden.

Wat mag wél ingezameld worden?
Goede kwaliteit tweedehands kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, schoenen (per paar),
riemen/ceinturen, handtassen.

Wat mag niet ingezameld worden?
Vuile of natte kleding, gescheurde of beschadigde kleding, enkele schoenen, afgeknipt materiaal, matten,
tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding, industriële gordijnen / industrieel beddengoed

Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en keert per kilo een bedrag uit aan de school.
Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie manier om van
niet meer gebruikte kleding af te komen.
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Open dagen voortgezet onderwijs

In de aankomende maanden zullen de scholen van het voortgezet onderwijs weer open dagen en
kennismakingsmiddagen organiseren. Wij zullen de info zoveel mogelijk delen met groep 7 en 8 maar neem
voor de meest actuele informatie gerust even een kijkje op de website van de scholen.

Bijlages

In de bijlages
-GGD voorstelflyer
-Online bijeenkomst gamen/social media bij kinderen

Overige activiteiten

22 tm 30 okt Herfstvakantie

November
1 november MR vergadering
2 november Hoofluiscontrole
2 november Vragenlijst voor ouders wordt uitgezet (Zie nieuwsbrief voor meer info)
2 november GMR meets MR
3 november Start type cursus van de typetuin
9  tm 15 november 10 minuten gesprekken (maandag 31 oktober worden de gesprekken in Parro

opengezet.
11, 18, 25 november Creatief circuit
17 november Bag tot bag –kledingactie
21 november Studiedag. Alle kinderen zijn de hele dag vrij.
22 november MR en OR jaarvergadering
23, 24 november Adviesgesprekken groep 8
29 november GMR
30 november Mad science info show voor groep 3 tm 8

December
1 december Adviesgesprekken groep 8
5 december Sinterklaas op school.
13 december MR vergadering
21 december Kerstbakjes maken
22 december Kerstbuffet 17-18.30 uur, kinderen middag vanaf 12.00 uur vrij
23 december Alle kinderen om 12.00 uur kerstvakantie!


