Nieuwsbrief oktober 2019
De herfstvakantie zit er al weer op.
Het eerste project is inmiddels afgesloten.
De eerste oudergesprekken komen er aan.
Komende maand is onze eerste inloopweek.

In deze nieuwsbrief zullen we alles nader toelichten.

Wilt u graag op de hoogte blijven van de komende activiteiten op onze
school? Zet dan snel de onderstaande data in uw agenda.
Datum
Maandag 4 november
Maandag 4 november

Evenement/activiteit
Opening thema communicatie
Schoolbibliotheek

Maandag 18 november t/m donderdag 21
november
Maandag 18 november t/m vrijdag 22
november
Donderdag 28 november

Oudergesprekken
Inloopweek
Nieuwsbrief 213

Wist u dat ...
de Kinderboekenweek op woensdag 2 oktober jl. feestelijk geopend is?
Kinderen mochten hun eigen vervoermiddel knutselen, aangezien het thema
"Reis mee" was. Van elke groep viel 1 leerling in de prijzen voor hun mooiste
ontwerp: Roeland (groep 2), Hamza (groep 4), Nikita (groep 5) en Nadine
(groep 7) kregen allemaal een mooie prijs voor hun creatie. De hele school
kreeg allemaal nieuwe boeken die waren betaald van het geld van de actie
van de Plus!

het eerste thema Amerika, Australië, Antarctica en de Oceanen op
donderdag 3 oktober jl. afgesloten is? Vele ouders hebben de afsluiting van
de kinderen die dag kunnen bewonderen.

wij op woensdag 6 november gaan staken? Alle scholen van Stichting kom
Leren zijn die dag gesloten! Via uw mail heeft u hier al een bericht van
ontvangen.

in week 47 de eerste oudergesprekken zullen plaatsvinden? U zult t.z.t. een
uitnodiging krijgen van de groepsleerkracht(en) of u zult zelf kunnen
intekenen.

de website van onze school "in de lucht" is? Hier vindt u naast algemene
informatie ook een aantal downloads, te weten:
- de schoolgids
- de kalender
- het verlofformulier
- aanmeldformulieren 4-jarigen
Tevens is er een link te vinden naar onze facebookpagina.

wij dit jaar drie keer een inloopweek hebben i.p.v. open dagen? Ouders van
nieuwe kinderen en ouders die al kinderen bij ons op school hebben zitten,
kunnen deze weken vrijblijvend rondkijken, sfeer proeven en (als daar
behoefte aan is) een afspraak maken. De inloopweken zijn in week 47, week
6 en in week 20. De posters en de flyers worden op dit moment gedrukt.

binnenkort weer Franse les gegeven gaat worden bij ons op school?
Volgens de planning gaan de lessen plaatsvinden van maart tot en met juni.
De precieze data volgen nog samen het opgaveformulier.

Bezoek inspectie
Op maandag 11 november a.s. zal de inspectie onze school bezoeken voor
een thematisch onderzoek naar "ruimte in meesterschap". Men voert dit
onderzoek uit om informatie te vergaren over de relatie tussen strategisch
HRM (Human Resource Management), werkbeleving en onderwijskwaliteit.
Deze informatie vormt een van de bronnen voor de "Staat van het
Onderwijs", die jaarlijks in april verschijnt. Daarnaast geven ze met het
bezoek invulling aan de afspraak om elke basisschool in Nederland
tenminste een keer in de vier jaar te bezoeken. het onderzoek neemt een
dagdeel in beslag.
Voor dit onderzoek verstaan ze onder "Ruimte in meesterschap" de

professionele ruimte die leraren ervaren waar het gaat om strategisch HRM
beleid, werkbeleving en de focus op en verbeteren van de onderwijskwaliteit
en mogelijk de relatie tussen deze factoren.
Het doel van het themaonderzoek is drieledig:
-Inzicht verkrijgen in de relatie tussen strategisch HRM, werkbeleving en
onderwijskwaliteit. Dit is wat we samenvatten in de term "Ruimte
in

meesterschap".

-In beeld brengen hoe strategisch HRM kan bijdragen aan
werkdrukvermindering van leraren.
-Bijdragen aan het delen van goede voorbeelden.
We laten jullie in een van de volgende nieuwsbrieven weten hoe dit
onderzoek is verlopen.
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