Schooljaar 2020-2021

Nieuwsbrief woensdag 07-10-2020
Oproep kascontrole
Welke 2 ouders zouden met de penningmeester van de Ouderraad de jaarlijkse kascontrole
kunnen uitvoeren? U kunt zich aanmelden via i.smit@vinkenbaan.nl
Ouderbetrokkenheid
Sinds het voor ouders niet meer is toegestaan op het schoolplein en in school te komen,
missen veel ouders de betrokkenheid bij en het contact met school. Even een blik in de klas
werpen of snel een vraag stellen aan de leerkracht is er momenteel niet meer bij. Het gebrek
aan contact ervaren wij ook, en wij zijn als school zoekende naar alternatieven. Binnenkort
ontvangt u een uitnodiging om deel te nemen aan een peiling over dit onderwerp. Met deze
input willen wij de alternatieven verder gaan uitwerken, en voor gaan leggen aan een
groepje ouders. Een klankbordgroep die zich met school samen verder verdiept in dit
onderwerp. Ook hiervoor worden na de herfstvakantie de uitnodigingen verstuurd.
Versiering decembermaand
Wij zijn op zoek naar wat attributen om de school te versieren voor de komst van
Sinterklaas. Heeft u thuis - op zolder - pantoffels, een metalen spijlenbed en / of een po, dan
horen de leerkrachten van de onderbouw dit graag. U kunt hiervoor mailen naar
n.agadour@vinkenbaan.nl en m.jurrema@vinkenbaan.nl
Bijgevoegd vindt u nog 2 voorbeelden:

Afwezigheid leerkracht 5/6
Op woensdag 21 oktober zal Henk Brasser, leerkracht groep 5/6, afwezig zijn i.v.m. een
trainingsdag van de Kanjertraining. Hij wordt vervangen door Corinne Barnhoor,
invalleerkracht uit onze invalpool.
Oudergesprekken

Na de herfstvakantie staan er ouder/kindgesprekken gepland. U ontvangt hiervoor in de
week van 19-10 een uitnodiging voor inschrijving en verdere informatie.
Inloopmiddag
Maandag 26-10 stond op het jaarrooster een inloopmiddag gepland. Omdat het op dit
moment nog niet mogelijk is ouders in de klassen toe te laten hebben wij voor de korte
termijn een andere manier bedacht waarop de leerlingen hun werkjes kunnen laten zien.
Na de herfstvakantie zullen er op verschillende momenten bij de kleuters foto’s gemaakt
worden van de (individuele) leerlingen tijdens de ‘werklessen’. Deze foto’s worden per
leerling op een blad verzameld en uitgedeeld. Zo kunt u toch zien waar de kleuters aan
werken. Uiteraard staan de leerlingen individueel op de foto, en zullen zij niet op foto’s staan
die met andere leerlingen naar huis gaan. Mocht u alsnog bezwaar hebben tegen het maken
van foto’s van uw zoon of dochter dan horen wij dat graag.
De leerlingen uit groep 3 t/m 8 krijgen morgen werkboekjes mee die in de herfstvakantie
thuis uitgebreid met u bekeken kunnen worden. Belangrijk is uiteraard dat deze de maandag
na de vakantie direct weer worden meegenomen naar school, omdat hier meteen weer in
gewerkt moet worden. Als er werkboekjes ontbreken op school zullen wij ouders vragen
deze te komen brengen.
Zoals beschreven in het stuk over de ouderbetrokkenheid zullen wij voor de toekomst de
verdere alternatieven voor o.a. de inloopmiddag uitwerken.
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Laatste lesdag, groep 3 t/m 8 werkboekjes mee
Boekenruilbeurs
Studiedag, kinderen vrij
Herfstvakantie
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Eerste lesdag na de herfstvakantie,
werkboekjes groep 3 t/m 8 terug naar school

Ouder/kindgesprekken

