Nieuwsbrief

Maandag 30 oktober 2018

Ouderhulp Decoratiegroep!
Hierbij nog een nieuwe oproep voor de decoratiegroep. Wie zou het leuk vinden om af en toe
de school in een leuke sfeer te willen aankleden? Op dit moment hebben we nog geen
aanmeldingen binnen gekregen. Met de deco-groep versieren we de school passend bij de
thema's waar de kinderen mee werken. Het zijn gezellige versieravonden waarbij iedereen
zijn creativiteit kwijt kan. Voor meer info zie de activiteitenkrant die een tijdje terug mee naar
huis is gegaan.
Groeten namens de deco-groep,
Dominique Loman en Saskia Oosterbaan
Ac-markesteen@ooz.nl
Informatiemiddag 17 oktober
Nieuw dit schooljaar was de informatie- en kijkmiddag afgelopen woensdag 17 oktober.
Veel ouders en kinderen hebben een bezoek gebracht aan de klas.
Heel erg leuk om te zien hoeveel de kinderen kunnen vertellen over wat ze doen in de klas
en hoe ze bepaalde dingen doen in de klas.
Het enthousiasme spatte er vaak vanaf!
Samen met de informatiemail en het kennismakingsgesprek (omgekeerd ontwikkelgesprek)
verving deze middag de informatieavond zoals deze een aantal jaren is georganiseerd.
Daarnaast is er geen gespreksronde en wordt er geen portfolio meer meegegeven in
november. De volgende gespreksronde staat gepland begin maart nadat het portfolio is
meegegeven voor de voorjaarsvakantie.
Heeft u voor die tijd behoefte aan contact/een gesprek met de leerkracht(en) dan kunt u altijd
een afspraak maken!
Teamdag Dalton kindcentrum
Op woensdag 26 september hebben we een teamochtend gehad met alle medewerkers van
ons kindcentrum. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en leidinggevenden.
Samen hebben we gekeken naar hoe we ons als kindcentrum tot nu toe hebben ontwikkeld
en waar er nog werkpunten liggen.
We doen dit ook in het kader van de visitatie van ons kindcentrum door de Nederlandse
Daltonvereniging in het najaar van 2019. We willen in ieder geval nog verdere stappen zetten
op het gebied van de zichtbaarheid naar buiten van onze samenwerking/het kindcentrum.
We ervaren als medewerkers de samenwerking binnen het kindcentrum als erg positief en
een meerwaarde voor alle partijen.

Agenda
Dinsdag 30 oktober
Woensdag 31 oktober
Vrijdag 9 november
Maandag 12 november

19.30 uur MR vergadering
Kennismakingsochtend nieuwe
leerlingen
9.30 uur Klassenshow groep 7-8
BRENG- en KOFFIEOCHTEND
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