December 2017

Even bijpraten…

Belangrijke data
1 dec. groep 1-2 hele dag vrij
groep 5-8 ’s middags vrij

5 dec. Sinterklaas
Leerlingen ’s middags vrij

Beste ouders,
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. Mocht u na
het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben,
dan horen we het graag.

Inspectiebezoek
21 dec. Kerstviering
22 dec. Leerlingen ’s middags vrij
23 dec. – 7 januari kerstvakantie

Zoals eerder gemeld, kregen we 21 november bezoek van de
inspectie. Dit jaar kwam dezelfde inspecteur als vorig jaar en zij
was aangenaam verrast hoe alles was verbeterd en dat wij als
school zo vooruit zijn gegaan. Dit is te danken aan de enorme
inzet van de leerkrachten en de ib er die na het vorig bezoek
hard aan de gang zijn gegaan.
Kwaliteitszorg is het enige punt dat nog onvoldoende
beoordeeld werd. De inspectrice zag echter, dat hierin ook al
verbeteringen te zien waren. Het gaat er hierbij vooral om dat
de plannen van aanpak die school heeft opgesteld om aan
verbeterpunten te werken concreter en uitgebreider kunnen.
We zullen dus nog een aantal zaken moeten verbeteren, maar
dat gaat zeker goed komen.
Hieronder ziet u de uitslag van het onderzoek.
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Inspectie 2016
Kwaliteitsgebied onderwijsproces
Zicht op ontwikkeling
Onvoldoende
Didactisch handelen
Onvoldoende
Extra ondersteuning
Voldoende
Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie
Kwaliteitszorg
Onvoldoende
Kwaliteitscultuur
Voldoende
Verantwoording en dialoog
Voldoende

Inspectie 2017
Voldoende
Voldoende
nvt

Onvoldoende
Voldoende
Voldoende

Sinterklaas
Aanstaande dinsdag 5 december hopen wij Sinterklaas, samen
met zijn Pieten, weer mogen te verwelkomen bij ons op school.
Wij verwachten alle leerlingen 8.30 uur buiten op het plein. Hier
wachten we met elkaar op de komst van de goede Sint.
Wanneer we naar binnen gaan, mogen de ouders van de
kinderen van groep 1 en 2 mee naar binnen om samen met ons
het openingsfeest bij te wonen op De Deel. Na afloop van de
opening kunnen deze ouders nog even napraten onder het
genot van een bakje koffie. De kinderen van groep 1-3 mogen
deze ochtend verkleed op school komen als Sint of Piet. Alle
leerlingen zijn deze dag 12.15 uur uit. Wij hopen met elkaar op
een prachtig Sinterklaasfeest.
U ontvangt nog informatie over de kerstviering per
digiduif.

