
 

 

Museumochtend   

Donderdag 9 maart vindt de 
tweede museumochtend van dit 
schooljaar plaats. Vanaf 8.15 uur 
gaan de deuren open en kunt u 
met uw zoon/dochter mee naar 
binnen om in de klas te kijken. 
Uw zoon/dochter kan u van alles 
vertellen over waar ze in de 
groep mee bezig zijn.  
 

Koffieuurtje  

Op donderdag 9 maart is er 

aansluitend aan de 

museumochtend een 

koffieuurtje.  

Zoals beschreven in het verslag 

van het 

tevredenheidsonderzoek van 

afgelopen schooljaar hebben wij 

thema’s verbonden aan deze 

koffieuurtjes. Op 9 maart staat 

communicatie centraal.  

Mocht u hierover vragen 

hebben of wilt u graag met ons 

in gesprek hierover, dan bent u 

van harte welkom. Heeft u een 

andere vraag dan kunnen we 

deze tijdens het koffieuurtje ook 

bespreken. Vanaf 8.45 uur bent 

u welkom in de teamkamer.  

 

Cultuur/techniek/
sport middagen  

Vandaag was de eerste middag 

dat we hier mee aan de slag zijn 

geweest. Verschillende 

activiteiten zijn aan bod 

geweest en we hebben gemerkt 

dat de kinderen heel 

enthousiast terugkwamen naar 

de klas. De aankomende twee 

vrijdagmiddag gaan we hiermee 

verder en daarna zullen we 

intern evalueren, zodat we 

daarna de tweede periode voor 

dit schooljaar kunnen inplannen.  

Scholenbezoek  

Op donderdag 16 maart komt 

het bestuur van onze stichting 

op scholenbezoek. Naast onze 

twee bestuurders zullen ook de 

stafmedewerker onderwijs, 

personeel en financiën 

aansluiten.  

De collega’s zullen worden 

rondgeleid door een aantal 

kinderen van de leerlingenraad. 

Daarna zullen zij een aantal 

lesactiviteiten in de 

verschillende groepen volgen. 

Het laatste half uur van de 

middag gaan zij in gesprek met 

een aantal ouders. Na schooltijd 

gaan wij met het team over een 

aantal onderwerpen met de 

bestuurders en 

stafmedewerkers in gesprek. 

We zullen o.a. met elkaar in 

gesprek gaan over de 

speerpunten van de school, de 

zorgen omtrent 

personeelstekort en de 

werkdruk.  
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