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Op woensdag 21 november en donderdag 22 november zijn
de contactavonden. De ontwikkeling van uw kind(eren)
wordt besproken. U ontvangt binnenkort een uitnodiging.

EU-SCHOOLFRUIT
Wij doen dit jaar mee aan het programma van EU-schoolfruit! Dit houdt in dat uw
kind(eren) van 12 november 2018 t/m 19 april 2019, 3 keer in de week een stuk
groente en/of fruit aangeboden krijgt vanuit school. U ontvangt van ons nog een
aparte brief met meer informatie. Wij zoeken ouders die ons kunnen helpen bij
het snijden van het groente en fruit op woensdagochtend om 9:15 uur. Opgeven
kan bij juf Henriët Wolters (groep 1/2B) of juf Naomi de Wit (groep 6).
Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.euschoolfruit.nl

BEZOEK ONDERWIJSINSPECTIE
Op dinsdag 30 oktober hebben wij bezoek gehad van de onderwijsinspectie. De
inspectie bezoekt één keer per vier jaar een school. Het laatste bezoek dateerde
van 2011. Het was dus al even geleden! De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.
Het bezoek is heel positief verlopen. De twee inspecteurs hebben onder andere de
klassen bezocht en concluderen dat de manier waarop wij lesgeven op orde is. Er
is duidelijk één lijn te zien in de manier van werken in alle groepen. We kregen
een compliment over hoe wij de ontwikkeling van onze leerlingen in beeld hebben
en hoe wij ons onderwijs daar op afstemmen. Daarnaast zien zij een school die in
beweging en ontwikkeling is en durft te vernieuwen. We zijn blij en trots op dit
resultaat!

ZIEN!
Naast het aanleren van kennis en vaardigheden hechten wij grote waarde aan het
sociaal-emotioneel welbevinden van onze leerlingen. Om dit nog beter in kaart te
krijgen hebben wij Zien! aangeschaft. Dit systeem brengt het sociaal-emotioneel
welbevinden van de leerlingen van groep 1 t/m groep 8 in beeld. Indien nodig
kunnen de leerkracht en de leerling aan de slag met concrete handelingssuggesties die het systeem te bieden heeft. Alle leerkrachten hebben eind oktober vragenlijsten ingevuld. De uitkomsten worden met onze intern begeleider Ellen Kok
besproken. Mochten er opvallende zaken zijn ten aanzien van uw kind(eren) dan
wordt u hierover geïnformeerd tijdens de contactavonden op 21 en 22 november.

Obs de Whee Wiekslag

VERKEERSVEILIGHEID ROND SCHOOL
Na de zomervakantie hebben wij samen met onze verkeersouders, de verkeersouders van de Albatros en de politie twee keer een actie gehouden met betrekking tot
de verkeersveiligheid rondom onze school. Wij willen u vragen hier blijvend aandacht voor te hebben. U kunt zelf een grote bijdrage leveren door bijvoorbeeld op de
goede plekken te parkeren! Samen moeten we zorgen voor een veilige situatie van
en naar school voor uw kind(eren). Hartelijk dank.

BELANGRIJKE DATA
Donderdag

1 november

Spreekuur Salut van 13:00 tot 14:30 uur

Zaterdag

10 november

Oud papier

Donderdag

15 november

Spreekuur GGD van 13:00 tot 14:30 uur

Woensdag

21 november t/m

Contactavonden

Donderdag

22 november

Donderdag

29 november

Spreekuur Salut van 13:00 tot 14:30 uur

Woensdag

5 december

Sinterklaas - leerlingen 12:00 uur vrij

Zaterdag

8 december

Oud papier

Donderdag

13 december

Spreekuur GGD van 13:00 tot 14:30 uur

Vrijdag

14 december

Paardenmarkt - leerlingen 10:30 uur vrij

Donderdag

20 december

Kerst – leerlingen 12:00 uur vrij, avond
Kerstviering
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Vrijdag

21 december

Leerlingen 12:00 uur vrij

Maandag

24 december 2018 t/m

Kerstvakantie

Vrijdag

4 januari 2019

