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Huisvesting
Op dit moment is de bouwwerkgroep hard aan het werk met de uitwerking van de renovatie en
uitbreiding van de school. Het voorlopig ontwerp wordt getekend door de architect zodat het
in januari besproken kan worden met het bestuur, het team en de medezeggenschapsraad. We
verwachten tegen die tijd ook meer zicht te hebben op de planning van de werkzaamheden,
zodat we de verhuizing naar de noodschool kunnen voorbereiden. De bouwwerkgroep gaat het
plan ook aan de ouders en belangstellenden presenteren. Het is nu nog niet duidelijk wanneer
dat mogelijk is. Wordt vervolgd…….
Strategisch meerjarenplan
Op de studiedagen is het team gestart met het uitwerken van het strategisch meerjarenplan.
Het terugkijken naar de afgelopen vier jaar en het bekijken van de wensen voor de komende
jaren, heeft een eerste lijst opgeleverd van veranderingsonderwerpen. In januari gaan we
verder met deze uitwerkingen en nemen we de uitslagen van de tevredenheidsonderzoeken
onder de loep. We verwachten in juli het strategisch meerjarenplan te kunnen presenteren.
Schooltijden
In oktober hebben we onder de ouders een tevredenheidsonderzoek gedaan naar de
schooltijden. Op onze website zijn de resultaten gepubliceerd: Link naar de resultaten
Afscheid Henny Pieters
Op 20 december nemen we afscheid van Henny Pieters, leerkracht van de Pandagroep. Met de
kinderen staan we stil bij haar vertrek tijdens de kerstviering. Voor de ouders organiseren we
een receptie op 20 december van 15.30 – 16.30 uur in het Pandalokaal. Noteert u de datum
alvast in uw agenda?
Schoolgids
Ieder jaar geven wij een schoolgids aan alle ouders. De school is
verplicht voor de aanvang van elk schooljaar een schoolgids uit te
brengen. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie over de
school van uw kind. Het is belangrijk dat u van deze informatie op de
hoogte bent, omdat de schoolgids wordt gezien als beleidsdocument van
de school, maar ook om u te informeren over de planning en activiteiten
gedurende het hele schooljaar.
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Toestemming beeldmateriaal
Heeft u al toestemming gegeven voor het delen van de foto’s en video’s van uw zoon en/of
dochter? Volgens de “AVG” die over de privacy gaat, betekent geen reactie, geen toestemming
en dus geen publicatie van nieuwe foto’s van projecten. We verzamelen voor alle kinderen
eenmalig uw reactie. Mocht u het formulier nog niet hebben ingevuld?
U vindt hier de directe link.
Gezond leven
Tijdens het overblijven eten kinderen onder begeleiding
van medewerkers hun boterhammetje op. Dikwijls wordt
er als toetje een snoepje, chocolaatje of zoet koekje
meegegeven. We willen u vragen dat niet te doen.
Kinderen vergelijken de inhoud van de
boterhamtrommel en worden afgunstig als een ander
wel zoetigheid heeft meegekregen. We hanteren
daarom de regel dat zoetigheid in de trommel blijft
tijdens schooltijd.

Schoolfruit
Mede op verzoek van de kinderen hebben we ons weer ingeschreven voor het ontvangen van
schoolfruit. In november is de levering van groente en fruit gestart. De kinderen krijgen per
week zo’n 3 à 4 stuks fruit en/of groente. Dat wordt gezamenlijk in de groep verdeeld en
opgegeten. In de groep staat een fruitmand waaruit de kinderen hun keuze kunnen maken. In
de groepen wordt in deze periode extra aandacht besteed aan het eten en genieten van
verantwoord voedsel.
Luizen
Na een vakantie worden alle kinderhoofden gecontroleerd
op luizen door onze ‘luizenouders’. Na de herfstvakantie
zijn er bij meerdere kinderen luizen ontdekt. Het is van
belang dat u uw kind zelf regelmatig controleert op neten
en luizen. Wilt u rekening houden met de controles na een
vakantie door uw kind het haar van uw kind niet in te
vlechten? Staarten en vlechten worden door de
luizenouders uitgehaald om goed te kunnen kijken. Op de
website kunt u het ‘protocol luizen’ vinden onder het kopje
Voor ouders.
Voor vragen bent u van harte welkom bij Petra Ruiter (leerkracht Kikkergroep).

Mocht u vragen hebben over een onderwerp uit de nieuwsbrief, dan bent u van harte welkom op
school.
Hartelijke groet,
Nancy de Graaff
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