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Geeft leren kleur

Handige data
Di 22-09
Uitje groep 1 t/m 5
Do 24-09
Uitje groep 6 t/m 8
Ma 28-09
OV
Wo 30-09
Start Kinderboekenweek
Vr 02-10
Studiedag
Alle kinderen vrij!
Ma 05-10
Start thema; Verschillen in
de wereld
Start oudergesprekken en
informatiebijeenkomsten
Di 06-10
GMR
Vr 16-10
Kabouterpad gr 1/2
Alle kinderen 12:00 uit
Start herfstvakantie

Verjaardagen
In de komende periode
vieren Elivia, Nikodem,
Moos, Jo-Anna, Oskar, Fieke,
Olek en Jorik
hun verjaardag. Van Harte
allemaal!

Uitje nummer 1
Alle groepen zijn deze week op pad geweest.
De groepen 1 tot en met 5 hebben de speeltuin
bezocht. Het was een raar gezicht. Alle
kinderen waren net op school, maar rond 9 uur
leek het wel of ze zich opmaakten om weer
naar huis te gaan. Wat een geweldige en
enthousiaste sfeer. Het was ook bijzonder om
te merken dat een ‘schoolreis’ naar de
speeltuin die de meeste kinderen zo goed
kennen, nog zo ‘spannend’ kon zijn.

Het is best een verantwoordelijkheid om dit
alles goed te doen. We vragen u nogmaals
om zo goed mogelijk mee te werken.

Donderdag was het de beurt aan de groepen 6
t/m 8. Zij bezochten de bioscoop. Ook dit was
een heel leuk uitje.
Eventuele foto’s zullen via Parro worden
verzonden. Vergeet u de AVG formulieren
niet?

We hebben inmiddels begrepen dat de
nieuwste landelijke maatregelen (zoals
voorgaand weekend gecommuniceerd) niet
altijd voldoende helder zijn uitgewerkt. We
moeten de instructies hierover nog
afwachten. Ook hier geldt, zodra we meer
weten, hoort u het.

Oudergesprekken
Inmiddels wordt er in de groepen volop
getoetst. De toetsen van Cito van vorig jaar
worden afgenomen. Met deze uitslagen zullen
de keuzes voor in de lessen gemaakt worden.
De uitslagen van de toetsen worden met u
besproken vanaf 5 oktober. Dit geldt met name
voor de groepen 4 tot en met 7. Bij groep 8
wordt ook de uitslag van de NIO meegenomen.
Om deze reden zijn niet alle gesprekken
gelijktijdig.
Voor de groepen 1 tot en met 3 geldt dat er
gelegenheid gecreëerd wordt tot een nadere
kennismaking met de leerkracht en het
leerjaar. Aangezien er bij de groepen 1 veel
kinderen pas net gestart zijn, zijn hier de
kennismakingen al in volle gang.
De uitnodigingen voor de gesprekken zullen via
Parro geregeld worden.

Corona maatregelen
De afgelopen dagen zien we steeds vaker dat
ouders niet langer in hun eentje kinderen op
komen halen, terwijl dit toch echt aangegeven
is wel te doen. Het is al snel druk. Meneer Jos
doet zijn uiterste best om alles in goede banen
te leiden. Volg deze instructies alstublieft op.

Dinsdag hebben we in het MR-overleg een
aantal afspraken geëvalueerd. Dit heeft er
toe geleid dat we voor een aantal
maatregelen
gaan
kijken
of
er
verbetermogelijkheden zijn. Dit zal niet direct
duidelijk zijn, mochten we zover komen, dan
hoort u dat uiteraard.

Enquête
Ook de enquête is deze week in de MR
besproken. Het was lastig om de gegevens
juist te interpreteren gezien het lage
percentage deelnemers.
Eigenlijk blijven de conclusies die in het
eerste Singelnieuws zijn gedeeld staan. We
nemen deze punten mee en zullen in de MR
terugkomen op deze punten.
Ouders waren tevreden over;
• Snelle en bruikbare informatie vanuit de
school.
• Veel tevredenheid en complimenten.
• Inzet leerkrachten.
• Continurooster.
Suggesties zijn;
• Hoeveelheid informatie beperken.
• Aandacht voor persoonlijk contact.
• Onderzoeken mogelijkheden
continurooster.

Met vriendelijke groet,
Het Team van OBS De Singel

