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Gespreksronde 2
Voor de herfstvakantie hebben de keer-om gesprekken plaats gevonden. Bij deze gesprekken heeft u samen met uw
zoon/dochter en de groepsleerkracht de onderwijsbehoeften van uw kind(eren) in kaart gebracht. In week 46 vinden
voor groep 1 t/m 7 de eerste 10-minutengesprekken plaats. In week 47 vinden de voorlopige adviesgesprekken voor
de groepen 8 plaats. Alle ouders/verzorgers worden in deze gesprekronde uitgenodigd. Het doel van deze
gespreksronde is om u te informeren over de voortgang en ontwikkeling van uw kind(eren). In het gesprek wordt
besproken hoe school en ouders/verzorgers het kind gezamenlijk verder kunnen ondersteunen bij zijn/haar
ontwikkeling. U kunt zich vanaf maandag 7 november (18.00 uur) inschrijven voor deze gesprekken. U ontvangt
hiervoor een uitnodiging via Social Schools. De inschrijving sluit op donderdag 10 november om 12.00 uur.
Deze gesprekken vinden plaats tussen ouders en de groepsleerkracht. Tijdens de derde gespreksronde en vierde
(facultatieve) gespreksronde sluiten de kinderen wel aan bij de gesprekken.
Verkeerssituatie Platanenlaan
Graag brengen wij het oversteekpunt/zebrapad aan de Platanenlaan nogmaals onder uw aandacht. Dit i.v.m. een
(bijna) ongeval dat zich vorige week heeft voorgedaan. Voetgangers hebben voorrang tijdens de oversteek van de
Platatenlaan maar dat wordt helaas nogal eens vergeten door automobilisten. Het is goed om onszelf hiervan als
verkeersdeelnemers bewust te zijn. We willen u vragen dit ook met uw kind(eren) te bespreken wanneer zij
regelmatig gebruik maken van dit oversteekpunt.
Daarnaast hebben we als school opnieuw contact met de gemeente gehad en plannen we hopelijk op korte termijn
een afspraak met de verantwoordelijke ambtenaarter ter plekke om eventuele wijzigingen rondom dit oversteekpunt
te bespreken. Wij nodigen u dan ook van harte uit hierin mee te denken en eventuele ideeën
of bevindingen met ons te delen.
Verzoek kinderopvangorganisatie Zonnekinderen
Een gedeelte van de kinderen op onze school heeft op vaste dagen voor- of naschoolse opvang in ons gebouw. De
bezetting van deze groepen wordt door Zonnekinderen op basis van leerlingenaantal bepaald. Dat wil zeggen dat het
voor de opvang belangrijk is een actueel overzicht te hebben wanneer de kinderen er wel of niet zijn. Helaas gaat dit
op regelmatige basis mis. We willen u daarom vragen om via het ouderportaal van Zonnekinderen uw kind af te
melden indien het geen gebruik maakt van de opvang op een vaste dag. Een bijkomend voordeel hiervan is dat er
minder groepen gesloten hoeven te worden voor opvang omdat de pedagogisch medewerkers effectiever ingezet
kunnen worden door Zonnekinderen.

Vacature chauffeur kinderopvang Zonnekinderen
Onderstaand een vacature vanuit kinderopvangorganisatie Zonnekinderen. Bent of kent u iemand die hier interesse
in heeft? Laat dit dan weten aan Claudia Buil (0316-343590).

Enquête financiële opvoeding
In opdracht van de gemeente doen studenten van de HAN onderzoek naar financiële opvoeding door ouders. Het
doel hiervan is in kaart brengen wat ouders al aan financiële opvoeding doen. Met de gegevens wordt een advies
geschreven voor de gemeente dat zij zullen gebruiken om hun sociale ondersteuningsstructuur verder vorm te geven.
Wij waarderen het als u de tijd wilt nemen de vragenlijst in t vullen. De vragenlijst is via deze link te vinden.

