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Woensdag 5 juli
Donderdag 6 juli
Dinsdag 11 juli
Woensdag 12 juli
Donderdag 13 juli
Vrijdag 14 juli 12.00 uur
Maandag 28 augustus



Ouderbedankavond
Musical voor ouders groep 8
2de rapport
Schoolfeest
Afscheids-disco groep 8
Vakantie alle groepen
Eerste schooldag 2017 / 2018

Reminder ouders t.a.v. invullen vragenlijst

Uw mening telt!
31 maart kreeg u van ons een envelop mee met daarin de vraag om onze vragenlijst
over de school in te vullen. Het neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag.
Als school zijn wij heel erg blij als u deze vragenlijsten in wilt vullen omdat het ons
mede laat zien waar onze sterke en onze minder sterke kanten liggen. Op die manier
kunnen wij ons onderwijs voor uw kinderen nog beter maken. Ook de leerlingen en
personeelsleden vullen een soortgelijke vragenlijst in. De vragenlijsten maken deel
uit van ons kwaliteitssysteem om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te
brengen. Wij hopen op een hoog percentage ouders dat deze lijst voor ons invult,
omdat dit bijdraagt aan een zo eerlijk mogelijk beeld over de goede en minder goede
kanten van de school.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Alle ouders hebben hier een inlogcode voor ontvangen; de vragenlijst loopt van 16
maart t/m 16 juli.
Helaas kunnen hiervoor geen nieuwe inlogcodes aanleveren.
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MR
Wilt u weten wat er besproken is tijdens de MR-vergadering? Kijk dan op onze
website, hier kunt u meer lezen in de notulen.
De schoolleiding heeft het voorstel gedaan om vanaf volgend schooljaar de
schooltijden voor alle klassen gelijk te maken. Dit betekent dat alle klassen dan ’s
middags om 13.00 uur weer beginnen. Deze wijziging is dus eigenlijk alleen van
toepassing voor de kleuters. Zij beginnen dan ’s middags in plaats van 13.15 om
13.00 uur.
De overige tijden blijven onveranderd.
Dit geeft rust binnen de school en gemak voor ouders die kinderen hebben bij zowel
de kleuters als in de hogere groepen.
De MR staat daarom positief tegenover deze wijziging.
Mocht u vragen of opmerkingen over dit voorstel hebben, dan verzoeken wij u om
dit voor 5 juli per mail kenbaar te maken aan de MR via: mrannaschool@spoz.nl.
Na deze 2 weken zal de MR definitief beslissen of er instemming verleend wordt op
dit voorstel.
Welkomst-uur
Op vrijdag 25 augustus is de school open zodat u samen met uw kind (eren) alvast
een kijkje kan komen nemen in de klas.
Je kan de juf of meneer een hand geven, een praatje maken, kortom; even wennen
voordat de eerste schooldag begint!
U bent welkom van 13.00-13.30, wij hopen jullie allemaal te zien.
Startgesprekken
Vorig schooljaar zijn we begonnen met startgesprekken. Dit zijn de gesprekken
waarbij u en uw kind samen naar school komen en we een gesprekje hebben over en
met uw kind. We hebben hier veel positieve reacties op gehad en willen dit
schooljaar weer zo starten.
We hebben de startgesprekken wel wat later op de kalender gezet namelijk eind
september.
1e rapport
Sommige ouders vonden de periode tussen het startgesprek en het eerste rapport
wel erg lang duren. We hebben daarom de startgesprekken naar eind september
gezet en het eerste rapport wat naar voren gehaald. Half februari krijgt uw kind dus
het eerste rapport mee.
De periode tussen het startgesprek en het eerste rapport is zo 4 weken ingekort.
Uiteraard kunt u altijd tussendoor langskomen, bellen of mailen als u iets wil weten
of behoefte heeft aan een gesprekje.
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Kober overblijven

U heeft enige tijd geleden een brief van Kober gehad met een invulstrookje of u kind
wel of niet overblijft, als u deze nog niet heeft ingeleverd wilt u dat dan alsnog doen.
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