
 
 Nieuwsbrief  4 schooljaar 2018-2019 

Samenwerken aan schoolontwikkeling  en feesten in december 

Beste ouders en kinderen, 

Na de Herfstvakantie is de herfst echt begonnen. Het weer is guur en daarom 
maken we het binnen extra gezellig.  
Ook is de Sint weer in Sluiskil geweest en de voorbereidingen voor een gezellig 
Sinterklaasfeest op 5 december op school zijn in volle gang.   
 
Na het Sinterklaasfeest  volgt het Kerstfeest. Donderdagmiddag 13 december 
houden we met alle kinderen de kerstviering in de kerk. We vinden het belang-
rijk dat kinderen kennis maken met het kerstverhaal en de kerstsfeer die hier-
mee te maken heeft.  
Een week later nemen we deel aan de Kerstmarkt in het Meulengat.  Samen 
met mensen van de Ondernemersvereniging,  Kinderopvang, kerstwerkgroep  
en team  worden mooie dingen georganiseerd. We hopen dan ook alle kinderen 
met hun ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en anderen te mogen be-
groeten op de Kerstmarkt.  
 

 

 

Soms heb je echt een geluk dat je op school zit en helemaal als jouw groep wordt uitgekozen 
voor iets leuks. De kinderen van groep 6 vielen met hun neus in de boter. Ze werden uitge-
nodigd om met de burgemeester te ontbijten in de Raadszaal.  
Dat het gezellig was, kun je wel zien aan de foto’s. 
 

 

Het Fruitproject is gestart, dat betekent : 
3 keer per week GRATIS  fruit 

Burgemeestersontbijt voor groep 6 



Eerst veranderen, dan verbeteren 

Het schoolontwikkelingstraject Goed worden, goed blijven loopt nog 
steeds door. Het team werkt in 3 leerteams  om voor de onderdelen taal, 
rekenen en pedagogisch beleid als school verder te ontwikkelen.  
Het nieuwe inspectiekader (hoe de inspectie scholen beoordeeld) en de 
stappen in schoolontwikkeling die een school kan zetten om de kwaliteit 
van het onderwijs te verbeteren helpen hier bij. 
Voor het team betekent het dat het onderwijskundig proces (de manier 
waarop we les geven ) nog beter afgestemd wordt.  
Groepsbezoeken, observaties, onderwijskundig overleg, analyseren van ge-
gevens als toetsen en observaties zijn middelen die we hiervoor gebruiken.  
We doen dit met als doel: Goed worden, goed blijven.  

OPROEP 
Vorig schooljaar zijn we gestart met 
de klankbordgroep identiteit.  
Onlangs zijn 2 leden verhuisd en 
dat betekent dat voor de openbare 
en islamitische vertegenwoordiging 
een plekje vrij is.  
Bent u geï nteresseerd om mee te 
praten en denken? 
Informeer gerust bij de directeur. 

GEVONDEN VOORWERPEN 

Regelmatig vinden we kledingstuk-

ken, tassen en bekers die vergeten 

zijn. In  de box in het voorportaal 

kunt u ze terugvinden. 

 

Graag  uw aandacht 

hiervoor! 

 AKTIVITEITENKALENDER 

 Week 48 Extra fietscontrole door de verkeersouders 

 28-11  Workshop Gezonde traktaties bij de Ouderkamer 

 30-11  Finale van de Voorleeswedstrijd 

 5-12  Sint en Zwarte Pieten bezoeken het Mozaïek 

 13-12 Kerstviering in de kerk onder schooltijd 

 20-12  Kerstmarkt in het Meulengat voor alle groepen 

 

Leerteam taal, rekenen en pedagogisch klimaat; 
Samenwerken om steeds te verbeteren. 

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe Brievenbus. 

In de hal, naast de ingang hangt een 

nieuwe brievenbus. Formulieren of 

ideee n kunt u hier kwijt.  

De formulieren van de ouderenque -

te  kunt hierin  anoniem  bezorgen. 


