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NIEUWSBRIEF
24 september 2018

Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar.

MEDEDELINGEN
Misschien is het jullie al opgevallen dat er dit jaar geen markt of
tentoonstelling op de kalender staat. Met het team is
afgesproken dat we elk jaar met de hele school aan een thema
werken, maar óm het jaar een activiteit buitenom schooltijd
willen organiseren voor ouders.
Dit schooljaar hebben we in vergelijking met andere schooljaren
meer studiedagen onder schooltijd ingepland. Door de andere
schooltijden hebben we hier ook de mogelijkheid voor. Ook wij
moeten constant blijven leren, de ontwikkelingen in het
onderwijs gaan snel!
Na een paar weken zijn we de nieuwe schooltijden eigenlijk allemaal wel gewend. Ook de inloop
vinden we zelf als team prettig, misschien heeft u al gemerkt dat wij ’s morgens de deur open
doen om 8.20 uur en dat er om 8.23 uur een bel gaat. Bij deze bel moeten de kinderen naar
binnen, omdat daarna met de les gestart wordt. In verband met effectieve lestijd, is het voor
alle kinderen fijn om samen om 8.25 uur te kunnen starten. Wanneer kinderen later in de les
komen, heeft dit invloed op de instructie en de kinderen in de klas.

KINDERBOEKENWEEK

3 t/m 14 oktober
Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is
vriendschap ‘Kom erbij’. De opening vindt plaats
op 2 oktober bij ons, i.v.m. de studiedag. Elke
klas krijgt een spel. In de hal wordt een leeshoek
ingericht waar alle klassen de komende periode
eens naar toe gaan.
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GEVONDEN VOORWERPEN
Beneden in de hal liggen deze week de gevonden voorwerpen weer uitgestald, de spullen liggen
helemaal achteraan achter een scherm. Bent u al geruime tijd op zoek naar een jas, tas, gymschoen,
bakje voor fruit van uw kind. Kom echt even kijken tijdens de ouderavonden, want grote kans dat het
erbij ligt.
NIEUWS VAN DE MR
Afgelopen schooljaar is zowel een lid van de oudergeleding als een lid van de personeelsgeleding
herbenoemd, zodat de MR samenstelling er als volgt uitziet:
Oudergeleding: Lotje Verherbrugge ( voorzitter), Aniek Pijpelink en Patricia Bastiaansen.
Personeelsgeleding: Thea Verlinde, Jolien Kolijn en Kobi Heeringa ( secretaris).
We hebben maandag 17 september vergaderd en voor komend schooljaar de volgende doelstelling
geformuleerd: Het (verder) bevorderen van de samenwerking en communicatie tussen directie en
MR, waarbij de MR graag meer betrokken wil worden bij ontwikkelingen wat betreft het strategisch
plan en de daaruit voortvloeiende plannen zoals het schoolplan en het actieplan. De MR wil het
nieuwe schoolplan beter kunnen volgen en aan de hand van vroegtijdige informatie meedenken over
de definitieve totstandkoming ervan.
Daarnaast zal de MR de ontwikkelingen m.b.t. Kindgericht onderwijs als onderdeel uit het strategisch
plan met belangstelling volgen.
Na iedere vergadering kunt u de notulen lezen op de schoolsite. En heeft u vragen en/of
opmerkingen, mail naar MR@cbspwvo.nl
ACTIVITEITEN
24-09 en 25-09

Schoolfotograaf broers-zussenfoto’s (vanaf 8.15 uur niet-schoolgaande)

25-09 en 27-09

Kennismakingsgesprekken, graag formulieren inleveren of meenemen!

2-10

Opening kinderboekenweek in de klassen

3-10

Studiedag > alle kinderen vrij!!!

3-10

Feestmiddag bieb

4-10

Dierendag en Bezoek van groepen 1/2b en 1/2d aan Bachtendieke

5-10

Dag van de leerkracht

5-10

Speelgoeddag kleuters

15-10 t/m 19-10 Herfstvakantie
Bijlagen: Kids2fun activiteiten
Met vriendelijke groet, Kim du Puy – de Witte
Alle nieuwsbrieven zijn ook te lezen op de website van de school: www.pwvo.nl
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