Beste ouder(s)
Door een technisch mankement komt ook deze week de weekbrief nog even ouderwets. Wij hadden
verwacht dat het mail probleem opgelost zou zijn maar u heeft niets ontvangen gisterochtend.
Vandaar dit bericht.
Inmiddels is 96 % van de ouders actief op Social Schools en daar zijn we ontzettend blij mee!
Met het afgelopen schoolreisje konden we gelijk al ondervinden hoe handig het is om ouders snel te
informeren als bijvoorbeeld de bus later arriveert!
Ouderraad en Medezeggenschapsraad
Bij sommige ouders is er wat verwarring over het verschil tussen de ouderraad en de
medezeggenschapsraad.
Tijdens de ouderraadsvergadering opperde een ouder om de ouderraad maar “feestcommissie” te
noemen! In ieder geval komt het erop neer dat de ouderraad de school helpt om allerlei leuke
activiteiten voor de kinderen te verzorgen zoals met Sinterklaas en Kerst. Daar zijn we ontzettend blij
mee! Zij zullen ook regelmatig een beroep op u doen om mee te helpen! Samen maken we er een
fijn schooljaar van!
De medezeggenschapsraad is een actieve gesprekspartner voor de directie en het bestuur van onze
school. In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van leerkrachten en ouders. De
onderwerpen die aan de orde komen liggen voornamelijk op het gebied van beleid. De
medezeggenschapsraad heeft afhankelijk van het onderwerp advies- of beslissingsbevoegdheid.
Oudervertelgesprekken
Komende week vinden de oudervertelgesprekken plaats. Tijdens de oudervertelgesprekken horen de
leerkrachten graag uw visie op de stimulerende en belemmerende factoren van uw kind om goed tot
leren te komen. U kent uw kind het beste en weet wat goed werkt bij uw kind en wat niet. Tevens
kunt u dan nader kennismaken met de leerkracht en eventuele vragen stellen. We hopen u allemaal
te ontmoeten!
Studieochtend
Woensdag 26 september is er een studieochtend voor de leerkrachten. Zij gaan zich bezig
houden met de ontwikkeling van een nieuw digitaal rapport. Als het goed is zal dit rapport ons ‘oude'
rapport vervangen. Dit is noodzakelijk omdat ons rapport niet AVG-proef was. Onze school is
momenteel bezig met een aantal vernieuwingen op verschillende gebieden. Denk b.v. aan de
introductie van de laptops en het opzetten van de geintegreerde zaakvakkenmethode Blinck Wereld.
Dat kost veel tijd en aandacht van de leerkrachten en directie. Het is fijn en noodzakelijk om daar in
de eerste periode van dit schooljaar een aantal studiedagen voor te hebben.
Besosloop
26 september is er weer de jaarlijkse BESOS- loop. We wensen de kinderen die meelopen een heel
sportieve en fijne avond toe! De BESOS-loop steunt een mooi project, waarmee andere kinderen
geholpen worden die het minder goed hebben. Dit jaar gaat het geld naar gehandicapte kinderen in
Bangladesh die niet naar school kunnen.

