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NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,

Naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek hebben wij meteen 2 verbeterpunten ter harte genomen.
Veel ouders en ook leerlingen gaven aan dat het erg jammer was om in de pauze niet
meer samen rondom de school te kunnen spelen. In overleg met de MR hebben we
besloten om in de kleine pauze de kleuters apart te laten spelen en in de grote pauze weer
gezamenlijk. Gisteren zijn we er mee gestart en de kinderen gaven aan dat het weer zoals
vanouds gezellig was. Houden zo!
Vanuit de leerlingenraad was al eerder de vraag gekomen om weer
een schoolkrantje te maken. De kinderen gaven aan dat ze dit toch
wel heel erg misten. Vandaar dat we besloten hebben om minimaal
4X per jaar een schoolkrantje te laten verzorgen door 2 groepen die
iets heel bijzonders te melden hebben. In de laatste schoolweek
vindt u wederom de 1ste editie die “gevuld” zal worden met
artikelen en foto’s van groep 8 en groep1-2.
Dit zijn overigens niet de enige aandachtspunten, maar wel de punten die meteen opgepakt kunnen worden. Op
korte termijn krijgt u allemaal een samenvatting vanuit het ouder- en leerlingenonderzoek.
Er zijn al meerdere ouders bij mij geweest om te informeren naar de groepsindeling voor komend schooljaar.
Vandaag hebben wij nog een MR-vergadering omtrent de nieuwe indeling en volgende week maandag krijgt u van
mij een totaaloverzicht welke leerkracht welke groep krijgt. Ik kan u nu alvast mededelen dat het team blij is dat
we op gezette tijden de groep met 2 leerkrachten kunnen draaien. Dit komt het leerproces van alle kinderen ten
goede. Bent u nieuwsgierig geworden………………nog even een weekje wachten.
Ook a.u.b. even uw aandacht voor onderstaand:
Vandaag zijn de lessen in onze school kort onderbroken.
We hebben binnen de Brede School een ontruimingsplan om in geval van calamiteiten de leerlingen zo snel
mogelijk naar een veilige plek te loodsen.
Van tijd tot tijd houden we een ontruimingsoefening om de leerling te laten wennen en om het plan te evalueren.
Gezien het grote belang van een goed functionerend ontruimingsplan, leek het ons
een verantwoorde zaak om de lessen vandaag even te onderbreken en (in
samenwerking met de bedrijfshulpverlening van BLER) een ontruimingsoefening
te houden.
Wij hebben kunnen vaststellen dat ons ontruimingsplan goed functioneert, niet in
de laatste plaats door het gedisciplineerde gedrag van onze leerlingen.
Onze complimenten hiervoor.
Het leek ons goed u hiervan op de hoogte te brengen.
Met hartelijke groet namens alle collega’s,
Maria Pastoor.

