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01 maart 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de zevende nieuwsbrief van dit schooljaar.
NIEUWS UIT DE MR
Woensdag 13 februari vond de laatste MR vergadering plaats.
Om de werkdruk te verminderen, is het werkdrukplan opgesteld. Tijdens de terugkoppeling hiervan
blijkt dat er goed geluisterd is naar de wensen van het personeel hoe deze middelen in te zetten. Een
onderwijsassistente wordt momenteel ingewerkt, er is een nieuw administratiesysteem aangeschaft
en er is nieuw zelfcorrigerend materiaal.
Intussen werken we alweer een half jaar met de andere schooltijden, het continue rooster. Heeft u
hier nog feedback over, dan horen we dit graag via ons mailadres: MR@cbspwvo.nl
Volgend schooljaar komen er plaatsen vrij in de MR, zowel bij de oudergeleding als bij de
personeelsgeleding. Mocht u interesse hebben en eens willen weten wat we zoal bespreken tijdens
onze vergaderingen, bent u van harte welkom op de volgende MR vergadering van 3 april, om 19.30
uur. Wel graag van te voren aangeven via de mail als u deze bij wil wonen. Natuurlijk kunt u ook de
notulen van de afgelopen vergaderingen nalezen op de site van school.

TOEKOMST VAN DE ZEEUWSE BASISSCHOOL
ZB| Planbureau brengt voor alle scholen in Zeeland de wensen in kaart van ouders/verzorgers voor
de basisschool van de toekomst. Het belangrijkste hierbij is dat deze basisschool uw kind(eren) goed
voorbereidt op de toekomst.
Wij vragen uw medewerking door het invullen van een online vragenlijst.
Klik hier om direct met de vragenlijst te starten. (U start direct bij vraag 1.)
Uw deelname is belangrijk, omdat het bijdraagt aan inzichten in de regionale en lokale
mogelijkheden op het gebied van onderwijs en voorzieningen.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Uw antwoorden worden
vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.
U kunt de vragenlijst invullen tot en met zondag 10 maart 2019.
Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website van ZB| Planbureau.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en met vriendelijke groet,

Nog een persoonlijke noot erbij, want zelf heb ik als ouder de lijst ook ingevuld voor de school van
mijn zoon. Het neemt inderdaad niet méér tijd in beslag dan staat aangegeven en ik vind het een
goed initiatief om de Zeeuwse Gemeentes te laten weten hoe we als ouders over het onderwijs in de
toekomst denken. Al is dat misschien logisch omdat ik in de onderwijswereld zit
Wel hoop ik uiteraard dat jullie vóór het invullen van deze lijst eerst de enquête invullen die jullie een
tijd geleden ontvingen van onze school (in een envelop, op de brief stond de inlogcode)!!!

Lid van Scholengroep ProBaz – www.probaz.nl

ACTIVITEITEN
04-03 t/m 08-03

Voorjaarsvakantie

12-03

STUDIEMIDDAG > kinderen vanaf 12 uur vrij!!!

14-03

Lezing Pedagogisch Tact van Marcel van Herpen;
“Verbondenheid als antwoord op uitval en buitensluiten”

15-03

Stakingsdag onderwijs; Onze school is gewoon open, wel een aangepast
rooster tot 12.15 uur!!!

18-03 t/m 22-03

Week van de Lentekriebels

19-03 en 21-03

Ouderavonden groepen 3 t/m 7

22-03

Rapport mee voor kinderen van de groepen 3 t/m 8

26-03

Opening themaweken; het onderwerp is TECHNIEK, meer info volgt.

26-03

Pannenkoeken bakken Bachten Dieke

08-04

Opening schoolbieb, meer info volgt.

16+17-04

IEP Eindtoets

19-04 t/m 03-05

Meivakantie

Bijlagen:
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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