Weekbericht nr.10

Schooljaar 2022-2023

Week 42

Agenda
Datum

Omschrijving

Opmerkingen

Ma-Vrij 24-28 oktober

Herfstvakantie

Alle kinderen vrij

Dinsdag 1 november

Luizencontrole

Woensdag 2 november

Juffie Ellen jarig

Maandag 7 november

Klassenouderoverleg

8:30

Donderdag 10 november

Knutselavond Sint

Klas 1-2 19:00

Vrijdag 11 november

Sint Maarten

Woensdag 16 november

Ouderavond kleuters

Maandag 28 november

Eerste advent

Sint

Klusdag
Wat een gezellige, productieve ochtend was het afgelopen zaterdag! Maar liefst 15 ouders
waren present om de handen uit
de mouwen te steken. Er is
gesnoeid, geveegd,
schoongemaakt, opgeruimd. De
picknicktafels hebben nieuwe
zittingen gekregen; het team kan
weer zitten in de pauzes! Ook is
er een nieuwe brievenbus
geplaatst. Allemaal klusjes die
normaalgesproken tussen de
bedrijven door, door onze
conciërge zouden worden
uitgevoerd.

De klussers binnen deze
groep hebben naar
aanleiding hiervan een
klus-app opgericht,
waarin wij als team onze
klusverzoekjes kunnen
plaatsen. Dat is toch een
mooi voorbeeld van het
samenwerken binnen
onze school!

Oudertevredenheidsonderzoek
Vorige week is in ons weekbericht de oudertevredenheids-enquête geplaatst. Eenmaal in de
paar jaar wordt door onze school dit oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Wij willen
graag van u weten wat we kunnen verbeteren en waar u (dik) tevreden over bent.
Via deze link Oudertevredenheidsonderzoek komt u in de begeleidende brief, waarin weer
een link zit waarmee u de enquête online in kunt vullen. Om het u extra gemakkelijk te
maken voegen we ook deze link vast toe: www.comparant.nl/OTP Toegangscode: ATHd3361
De enquête kan nog tot en met 28 oktober worden ingevuld. We zijn heel benieuwd naar
jullie respons! We hebben deze brief ook als bijlage toegevoegd, omdat het soms lastig blijkt
om een link te openen.

Even voorstellen; stagiaire klas 3-4
Mijn naam is Tessa Meijer, ik ben 21 jaar en kom uit ‘sHeerenberg. In mijn vrije tijd voetbal ik bij FC Bergh en ga ik
graag naar de sportschool. Ik studeer pedagogiek op de HAN
in Nijmegen. Dit hele schooljaar loop ik op de donderdag
stage in klas 3-4. Ik ben hier te vinden tot het einde van het
schooljaar. Ik hoop dan ook een prettige stage met veel
ervaring te hebben gehad. Mocht u nog vragen hebben of
gewoon even gezellig kletsen, kom gerust naar me
toe. Groetjes Tessa!

Wijzigingen jaarkalender
Er zijn enkele wijzigingen en aanvullingen doorgevoerd in onze jaarkalender. Pas het gelijk
even aan, zodat er geen onduidelijkheid meer ontstaat. We zullen natuurlijk ook in de
weekberichten hiervan weer melding doen.
De knutselavond voor de ouders/verzorgers van de kinderen van klas 1/2 is verschoven van
dinsdag 8 november naar donderdag 10 november.
De Sinterklaasviering stond gepland op vrijdag 2 december. Dit feest zal uiteindelijk toch
gevierd worden op Sints verjaardag zelf: maandag 5 december.
Carnaval staat momenteel genoteerd op vrijdag 24 februari. Dan zijn alle feestelijkheden
uiteraard allang weer voorbij. Wij zullen carnaval op school vieren op vrijdag 17 februari.
Vrijdag 24 februari en vrijdag 21 april is het weer tijd voor de klassenpresentaties, om 13:00.
Op vrijdag 9 juni moeten vier van onze leerkrachten op voor een verplichte herhalingscursus
BHV. Een verzoek voor vier invallers binnen één (kleine) locatie zal niet ingewilligd (kunnen)
worden. Mede hierom is besloten deze dag als extra vrije dag in te plannen. Een extra lang
weekend dus, omdat donderdag 8 juni (Athenadag) ook een vrije dag voor de kinderen is.
Wij voegen in de bijlage de aangepaste jaarkalender digitaal toe.

Inloopdag Christoforus
Vandaag, vrijdag 21 oktober heeft Christoforus Kinderopvang Doetinchem haar open dag
georganiseerd voor alle geïnteresseerde
ouders. Wat een mooie ruimte hebben zij in
korte tijd gerealiseerd! Dorien Heebink, Jolijn
Roeleveld en Bernarda Looman en Diana van
Golden zijn trots op hun stek en staan te
popelen om na de herfstvakantie van start te
gaan. Hierbij plaatsen we nogmaals de link
naar de vacature die nog openstaat voor deze
locatie. Vacature Christoforus kinderopvang.
Ook is de vacature opnieuw als bijlage
toegevoegd. Deel hem in de vrienden- en
kennissenkring

Kleuters

