Week 49 03 december 2018

De jarigen van de komende week
Bo 7
Teun 6
Saffia 4
Linette 9
Job 6
Juf Marianne

05-12

Sint op school

06-12

Metamorfose Kerst
Aanvang 19.30 uur

Website: www.obsdeesdoorn.nl
e-mail: info@obsdeesdoorn.nl
Telefoon: 0481-371349

Hoog bezoek
Aanstaande woensdag 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten bij ons op school.
Wij willen hem weer feestelijk ontvangen en doen dat dit jaar buiten op het schoolplein.
Het is de bedoeling dat de kleuters op de klaargezette banken en stoelen gaan zitten,
de rest van de kinderen daarachter gaan staan en de ouders achter alle kinderen.
Daarna mogen de kinderen zelf en alleen naar binnen. De ouders van de kleuters mogen nog wél even
mee naar binnen om de jassen mee op te hangen. Daarna beginnen wij met het feest op school.
Als het slecht weer is ontvangen we Sint en de Pieten binnen. Omdat het té druk wordt met alle
vaders en moeders, kunnen dan alleen de ouders van de kleuters mee naar binnen.
We hopen dat u onze keuze begrijpt en rekenen op uw begrip.
De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen dinsdagmiddag na schooltijd of woensdagmorgen
vanaf 8.00 uur de surprises naar het lokaal brengen.

Metamorfose kerst
Aanstaande donderdag 6 december wordt alle Sinterklaasversiering weer opgeruimd en wordt de school
in Kerstsfeer gebracht. Ook nú hebben we uw hulp weer nodig.
Als u uw naam nog niet op de lijst, die bij iedere klas hangt, hebt geschreven dan kunt u dat tot
aanstaande woensdag doen. Woensdag gaat de AC kijken hoeveel ouders er vrijdag 21 december
komen helpen met het opruimen van de kerstversiering en bepalen dan hoeveel er
aanstaande donderdagavond kan worden versierd.
Dus…… hoe meer ouders vrijdag 21 december kunnen helpen met opruimen, hoe mooier de school in
kerstsfeer kan worden gebracht. U mag ook reageren op deze mail, als u wilt komen helpen.
De AC en Annemarie beginnen donderdag 6 december om 19.30 uur en
er is natuurlijk weer iets lekkers bij de koffie of thee.

Bril kwijt
Afgelopen donderdag is Bing uit groep 4 zijn bril op school kwijtgeraakt. We kunnen hem nergens meer
vinden. Is de bril misschien toevallig bij iemand in de tas terecht gekomen?
Als dat zo is, kunt u hem aan juf Marit van groep 4 geven.

Visitatie
De overheid heeft het inspectietoezicht op de scholen in Nederland aangepast.
Ze daagt de school uit haar eigen visie op goed onderwijs te verhelderen en in relatie te brengen met de
inhoud en opbrengst van het onderwijs. Scholen krijgen de kans om hun eigen verhaal te vertellen.
Hierbij gaat het om een aantal kernvragen:
1. Wordt er goed lesgegeven? (onderwijsproces)
2. Profiteren de leerlingen voldoende van het aanbod? (onderwijsresultaten)
3. Voelen de kinderen zich veilig op school? (schoolklimaat)
Een viertal scholen van Batavorum en StisamO doen mee aan een pilot om hun verhaal over de school
neer te zetten. Op dinsdag 11 december komen er een aantal mensen om in gesprek te gaan over de
kwatliteit op onze school. Er zijn gesprekken met het MT, leerkrachten, de kinderraad en ouders.
Met een rondleiding en een kijkje in de groepen laten wij ook nog zien hoe wij werken.
Naar aanleiding van dit bezoek komt er een rapport met de bevindingen.

Naam nieuwe bestuur
Per 1 januari gaat ons schoolbestuur StisamO fuseren met SKO Batavorum.
Vandaag is voor alle personeelsleden de nieuwe naam van het bestuur bekend gemaakt.

Wij wensen alle kinderen en ouders een
hele gezellige pakjesavond toe!

