Nieuwsbrief nr. 12
Jaargang 8 schooljaar 2020-2021

Oud papier

MR update
Hanadie Leusink is vanaf volgende jaar ons
nieuwe MR lid. We wensen haar veel plezier
en succes toe!
Maurice olde Heuvel zal aan het einde van dit
jaar afscheid van de MR nemen. Maurice,
bedankt voor jouw inzet de afgelopen jaren!

Vanaf woensdag 19 mei halen we weer huisaan-huis uw oud papier op. Met de juiste
voorzorgsmaatregelen is dit weer mogelijk.
U kunt dus uw oud papier volgende week
woensdag vanaf 18.00 uur weer aan de straat
zetten.

Tevredenheidsonderzoek
Online ouder-kind avond
Op dinsdag 18 mei organiseren we een ouderkind avond. We nodigen u en uw kinderen uit
om samen met het team van de Verrekijker en
met medewerking van kinderen van onze
school, een online ouder-kind avond bij te
wonen.
Het zal een gezellige, leerzame bijeenkomst
worden. En we denken dat u uw kind hier echt
bij nodig heeft.
We starten om 18.30 uur en het duurt tot
19.15 uur. Jullie komen toch ook?
Iedereen kan zich opgeven via Social Schools.
Dit kan nog tot vlak voor de start.

Vlak voor de meivakantie hebben we onder
ouders en kinderen een tevredenheidspeiling
gehouden. De uitslag hiervan is voor ons
belangrijk om te kunnen werken aan de
verbeterpunten die hieruit naar voren komen.
Op de volgende pagina ziet u een overzicht
van de uitkomsten. Deze uitkomsten zullen we
nader bekijken. De analyse die we maken
bespreken we in de MR en wordt daarna
gepresenteerd aan de ouders.

Respectweek
In de week van 17 t/m 21 mei houden we de
Respectweek op school. In deze week staan
verschillende PBS activiteiten op het
programma.
In deze week vinden er verschillende
activiteiten plaats, zoals een talentenshow en
spelonderdelen. Belangrijk hierbij is aandacht
voor sociale vaardigheden, creatieve talenten
en sportieve inzet.
Via Social Schools zult u worden meegenomen
met de activiteiten van uw kind.
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