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Judo les
Morgen, 20 oktober mogen de ouders van de kinderen van groep 3 t/m 8 komen
kijken bij de judo les. U bent welkom bij FMT-sport in Oentsjerk van 12.30-13.30 uur.
Met vriendelijke groet,
Juf Iris en juf Josina

Juf Gonnie
Vandaag, donderdag 20 oktober ondergaat juf Gonnie haar laatste bestraling. Na deze
bestraling zal zij enkele weken rust moeten nemen en werken aan het opbouwen van haar
energie. Wij hopen dat zij na deze weken zo nu en dan op school komt om te re-integreren.
Zij heeft nog een pittige weg te gaan en wij wensen haar, haar man Doede en kinderen
hierbij heel veel sterkte!
Juf Iris blijft gedurende deze periode lesgeven in groep 6/7/8. Wij zijn hier erg content mee!

Luizencontrole
De volgende luizencontrole is donderdag 2 november!!

Fietscontrole
Op vrijdag 6 november is onze jaarlijkse fietscontrole. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind (eren)
die ochtend op de fiets naar school komt of meeneemt naar school. Wij starten meteen om
8.30 uur.

Schoolontbijt
Woensdag 8 november doen wij mee aan het nationaal schoolontbijt. De kinderen hoeven
die ochtend thuis niet te ontbijten.
Wie van u wil op dinsdag 7 november de verse ontbijtproducten halen bij
PLUS Visser, Lijsterstraat 25 te Veenwouden?
Gegevens die nodig zijn voor het halen van dit ontbijt krijgt z.s.m. na de herfstvakantie.
Graag melden bij Froukje Olijve

Inspectiebezoek
Donderdag 9 november krijgen wij twee inspecteurs namens het ministerie van het
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op bezoek. Wat doen deze inspecteurs zoal; zij gaan
lessen bekijken, toets resultaten bekijken en onze analyses ‘controleren’, gesprekken met
leerlingen- en ouders voeren. Ook mogen wij ons als school presenteren aan beide
inspecteur en onze visie op onderwijs toelichten. Verder is er een gesprek met de directie en
de IB-er van onze school en apart een gesprek met de leerkrachten.
Alle documenten die wettelijk verplicht zijn worden bekeken en aan het eind van de dag is er
een feedback gesprek, waar ons bestuur ook bij aanwezig zal zijn.
Wij zulle de uitkomst van dit bezoek bespreken in het team, de MR en een terugkoppeling
geven aan jullie d.m.v. de nieuwsbrief en de koffieochtenden.

Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie en zien elkaar op dinsdag 31 oktober!!!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 24 november

