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Agenda:
8 sep: intekenen voor
startgesprekken

Van de directie

Geachte ouders, verzorgers,
De eerste schoolweek zit er weer op. Het was fijn u – zij het op enige afstand – en
de kinderen weer te ontmoeten en weer gewoon aan het werk te gaan. Zo’n
eerste schoolweek is er altijd veel te regelen; door de leerkrachten, door de
directie en ongetwijfeld ook door u als ouders.

14 sep: vergadering OR en
MR
Week 14 – 18 sep:
Startgesprekken groep 1,2
en 3
Week 21 – 25 sep:
Startgesprekken groep

4–8

Mocht u vragen en/of
opmerkingen hebben, maak
dan even een afspraak.
Maarten Kleiman staat u
graag te woord.

Parro is m.i.v. dit schooljaar op een andere manier gaan werken. In de meeste
gevallen gaf dat geen problemen; in een enkel geval wel. We zijn druk geweest
om alle knelpunten zo goed mogelijk op te lossen en we hopen dat u nu allemaal
op Parro bent aangesloten.
Ouder-kindgesprekken (startgesprekken)
Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, willen we de ouder-kindgesprekken
(startgesprekken) zoveel mogelijk op school houden. U zult begrijpen dat we dat
doen met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen, zoals bijv. :
- We geven elkaar geen hand;
- Bij ziekteverschijnselen van u of één van uw gezinsleden blijft u thuis;
- Binnen de school is een vaste looproute: u komt de school binnen bij de
ingang bij de brievenbus (en de containers) en u verlaat de school weer
aan de andere kant (bij de bibliotheek);
- We vragen u niet te vroeg op school te komen en na de gesprekken
meteen weer naar huis te gaan;
- We vragen u bij het naar binnen gaan de handen te sprayen.
- Enkele leerkrachten zullen gebruik maken van een zg. spatscherm

De ouder-kindgesprekken voor groep 1, 2 en 3 houden we in de week van 14
september; de gesprekken voor de kinderen van groep 4 t/m 8 in de week van 21
september met een uitloop naar de week daarna. In groep 8 worden bij dit
gesprek de voorlopige adviezen voor het Voortgezet Onderwijs gegeven.
Aanstaande dinsdag kunt u zich opgeven voor een startgesprek. Als u liever geen
gesprek op school wil houden, is dat geen probleem. In dat geval vragen we u een
berichtje via Parro naar de leerkracht te sturen; dan zal zij een telefonische (of
andere digitale) afspraak met u maken.
We gaan ervan uit dat we met alle ouders en kinderen een gesprek houden.

Veiligheid om de school
Vorige week heb ik in de nieuwsbrief aandacht gevraagd voor de
verkeersveiligheid voor de school en u gevraagd niet de Roerdompweg in te rijden
voor en na schooltijd. Heel fijn dat de meeste ouders hier gehoor aan geven. Over
een paar weken, en u krijgt daar nog verder informatie over, zullen we een
speciale actieweek houden over de veiligheid in de Roerdompweg.
Rond de ophaal- en brengtijden van de kinderen staan er veel ouders bij de
school. We kunnen dat voorkomen als de kinderen van groep 5 – 8 zoveel
mogelijk zelfstandig naar school komen en als de andere ouders niet te lang bij
het hek blijven staan. Samen moet het toch lukken om een voor iedereen zo veilig
mogelijke omgeving te creëren?

Inspectiebezoek
Aanstaande maandag wordt onze school bezocht door de onderwijsinspecteur.
Het betreft dit keer geen fysiek bezoek, maar een onderzoek op afstand, door
middel van een gesprek met de directie en IB.
Het onderwerp van het themaonderzoek is kwaliteitsverbetering en de
leerlingpopulatie. Zij doen dit onderzoek bij meerdere scholen. Zij doen dit in het
kader van hun beeldvorming m.b.t. 'de Staat van het Onderwijs'. Dat is een
jaarlijkse publicatie (deze verschijnt april) waarbij zij informatie uit de praktijk
gebruiken.
Het is mooi dat we hier ons steentje kunnen bijdragen.

