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Oudercafé.
Op dit moment zijn we ons aan het oriënteren op het vervolg van onze communicatie met ouders.
Welke kant willen we op?
We hebben een website, het Vlindernieuws, de Vlinderbrief, mailcontact tussen leerkracht / ouder en appverkeer via
klassenouder waarmee we veel informatie delen.
Soms horen we dat er te veel informatie komt, een andere keer wordt de informatie wel gedeeld maar toch gemist
en soms wordt informatie gemist.
We denken er nu aan om een ouderportal te starten waarmee ouders ook de vorderingen van hun kind(eren) kunnen
volgen. Daarbij kan ook nog gebruikt gemaakt worden van een klassenapp.
Is een facebookpagina een optie?
Allemaal vragen waar we tegen aanlopen.
Omdat u als ouder ook duidelijk een deel bent van deze communicatie, willen we in de vorm van een oudercafé eens
met elkaar van gedacht wisselen.
We nodigen iedereen die hier met ons eens van gedachte over wil wisselen dan ook uit voor ons oudercafé op
donderdag 8 juni. Aanvang 20.00 uur en de koffie staat klaar.
Binnen de MR kwam het onderwerp ‘ouderbetrokkenheid’ uitgebreid ter tafel en hebben we het plan opgevat om
tijdens de laatste 10-minutengesprekken van dit schooljaar (of een gedeelte daarvan) op 10 en 13 juli als IKCraadleden aanwezig te zijn in de Vlinderzaal om samen met de ouders, onder het genot van een kop koffie of thee, te
brainstormen over ouderbetrokkenheid. Deze keer dus een oudercafé gericht op de MR / IKC raad. Over de vorm
waarop de IKC-raad dit zal gaan inrichten hoort u t.z.t. meer.
Met beide traject willen we als school gaan kijken of dit een mooie vorm is om de ouderbetrokkenheid te vergroten
en te peilen wat er leeft bij de ouders.
Ik moet u wel even melden dat wij tijdens het oudercafé alleen koffie en thee serveren. Maar ja, dat zat ook al in de
naam.
(In de geschiedenis is de naamgeving van het woord koffiehuis en café van betekenis veranderd, van een locatie waar vooral ko ffie gedronken wordt, naar een
plek waar vooral alcoholische drank wordt gebruikt. (bron Wikipedia)

Wandelen voor Water.
Konden we u vorige week een tussenstand melden, deze keer de eindopbrengst. En er is nog even ‘klein’ bedragje
bijgekomen, zeg. Totaal heeft deze Wandelen voor Water actie een bedrag opgebracht van:

€ 2851,52.
Grandioos.
We kregen ook al een reactie van SIMAVI terug:

Beste Anne,
Bedankt voor je onderstaande bericht.
En wat een mooi bedrag hebben jullie bij elkaar gelopen, echt super. Jullie leerlingen zijn Toppers!

Met vriendelijke groet,
Sandra van der Willigen
Eventmanager
Naritaweg 135 | 1034 BS Amsterdam
T. 088 313 15 37 (direct) | www.simavi.nl
Schoolreis gr. 6 van 24 mei naar 31 mei.
Schoolreis Nemo in Amsterdam in combinatie met de drukte rond de Europa League finale en dus veel Ajax
supporters in en op weg naar Amsterdam heeft ons doen besluiten om het schoolreisje een week te verplaatsten. Via
een aparte mail hebben Berber/ Jeannette de ouders/verzorgers reeds geïnformeerd.

