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Ouderavond november 2020 
Onze eerste ervaringen met planning van de 
ouderavonden door ouders zelf zijn zeer 
positief. De tijdsvakken zijn eenvoudig aan te 
maken en de meeste ouders hadden hun 
voorkeuren al direct op zaterdag 
doorgegeven. Zo vangen we twee vliegen in 
één klap; het bespaart ons werk en u heeft 
zelf meer invloed op de tijdsplanning. 
Binnenkort ontvangt u, van de leerkracht van 
uw kind, via de mail een link voor het gesprek. 
U kunt deze link het beste een minuut of 5 
voor aanvang van het gesprek alvast openen, 
zodat we precies op tijd met de gesprekken 
kunnen starten. 
Vanaf groep 3 houden we 
driehoeksgesprekken; gesprekken met ouders, 
kind en leerkracht(en). 
 

Studiedag team 
Morgen woensdag 4 november hebben we 
een studiedag met het hele team over 
effectief onderwijs. Alle kinderen hebben deze 
dag vrij.  

 

Persconferentie Corona 
Vanavond om 19.00 uur kunt u de 
persconferentie van de overheid, met 
informatie over de nieuwste ontwikkelingen  

 

 

omtrent Corona, volgen op de tv. We hopen 
dat de maatregelen mee zullen vallen. 

 

OR vergadering 
Vanavond vergadert de ouderraad o.a. over 
de Sinterklaas- en Kerstactiviteiten. In verband 
met de corona situatie zullen deze activiteiten 
anders georganiseerd worden dan we vanuit 
het verleden gewend waren. 
Over 2 à 3 weken zal de ouderbijdrage worden 
geïncasseerd.  Via Social Schools wordt u op 
de hoogte gehouden over de exacte datum. 

 
Inloopochtend 18 november 
In verband met de corona maatregelen gaat 
de inloopochtend op 18 november NIET door. 
We houden u zoveel mogelijk via Social 
Schools op de hoogte. 

 

Oud papier 
Eveneens vanwege de aangescherpte corona 
maatregelen kon de afgelopen maand de 
inzameling van oud papier niet doorgaan. We 
houden u op de hoogte hoe dit eruit gaat zien 
voor de komende maanden. 
We hopen dat alle groeps- en portretfoto’s  in 
alle gezinnen goed zijn ontvangen. Deze zijn 
volledig bekostigd door de opbrengsten uit 
oud papier. We willen daarom via deze weg de 
oud papier vaders nogmaals hartelijk danken 
voor dit mooie cadeau.
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