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Zonnebloem.
We hebben een update van de
zonnebloemactie.
Vorige week ontving ik foto’s van 2
enthousiaste kwekers.
De zonnebloemen schieten bij hen al aardig de
lucht in.
Goed gedaan.
Ik ben benieuwd hoe dit verder gaat én of er
nog meer kwekers zijn.
Heleen 55 cm

Evert 37 cm.

10 minuten gesprekken.
Deze week, 12 t/m 16 juni, ontvangt u de uitnodiging voor het 10 minuten gesprek.
Deze gesprekken zijn op maandag 10 juli en donderdag 13 juli.
De gesprekken worden op de middag of avond ingepland.
Het schoolrapport van de kinderen wordt tijdens de gesprekken meegegeven. De kinderen van groep 8 ontvangen
het rapport op een ander moment.
Wanneer u beslist op een dag / dagdeel niet kunt, dan kunt u dat tot uiterlijk maandag 19 juni doorgeven. We
proberen zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden.
U ontvangt de uitnodiging in week 26.

Schoonmaakavond dinsdag 4 juli!
We willen graag dat uw kind in een schone omgeving werkt en speelt. De dagelijkse schoonmaakbeurt die de
school krijgt, is niet voldoende. Daarom vragen wij alle ouders/verzorgers om één avond in het jaar te komen
schoonmaken. Omdat wij vinden dat de school van ons allemaal is, verwachten wij ook iedereen één keer per
jaar op school om te helpen.
Kunt u niet op de avond waarop u ingepland bent, wilt u dan zelf ruilen met een ouder die op een andere avond
staat ingepland. We beginnen om 19.00 uur.
De schoonmaakavond vindt plaats op dinsdag 4 juli voor de ouders/verzorgers waarvan de achternaam van het
kind begint met de letter L tot en met Z. De leerkracht zal u informeren wat er gedaan kan worden. Bent u klaar
met de toegewezen ruimte, kijk dan waar eventueel nog andere hulp geboden kan worden. De ene ruimte
vraagt nu eenmaal meer tijd dan de andere.
Wij zouden het fijn vinden als u zelf een emmer, doeken en eventueel schoonmaakmiddel meeneemt. Vele
handen maken licht werk, en het is nog gezellig ook! Koffie en thee staat voor u klaar! Wij rekenen op u!
Ouders van kinderen in de kleutergroepen ( met achternaam met de letter A
t/m K) worden mogelijk (of zijn) benaderd door de klassenouder om ook te
komen om te helpen met het schoonmaken van het speelgoed.
De ouderraad.

Oudercafé.
Donderdag 8 juni was ons oudercafé voor het eerst open. Zo’n 14 ouders hadden de weg naar het café gevonden en
we kunnen terugkijken op een goede en zinvolle avond rond het thema Oudercommunicatie.
Na een korte introductie over welke communicatievormen we als school nu hebben kon er per onderdeel digitaal een
reactie gegeven worden. Daardoor konden alle aanwezigen reageren en ontspon het gesprek zich vanzelf. Zo konden
per onderdeel ervaringen en wensen uitgewisseld worden.
Geluiden die bij deze groep ouders naar voren kwamen:
 Inschrijven voor ouderavonden om opkomst te verhogen
 Geen facebook of twitter
 Actuele agenda met tijden (digitaal)
 Soms te veel informatie
 Agenda met wens voor hulpouders (digitaal)
 Groepsverhalen op website
 Ouderportal kan deel van de informatie stroomlijnen
 Via ouderportal toegang tot voortgang gegevens eigen kind(eren), wisselende reacties
 Doel ouderportal ( betrokkenheid van ouders bij welbevinden/voortgang van het kind, verhoogt de
motivatie van het kind)
 Persoonlijk contact moet blijven
Als school zijn we ons al een poosje, met een werkgroep van leerkrachten, aan het oriënteren op een ouderportal. Op
de oproep voor uitbreiding vanuit de ouders kregen we spontaan een reactie. Top.
Hoe nu verder?
De werkgroep gaat nu verder en zal met een voorstel komen naar het team. Vervolgens wordt het besproken binnen
de OR en MR waarna er tot actie overgegaan kan worden.
We kijken of dit al aan het begin van het schooljaar gerealiseerd is, anders volgt invoering lopende het jaar.
Als afsluiting hebben we nog even gekeken naar de vorm Oudercafé.
Het is goed om in deze vorm eens met elkaar van gedachte te wisselen. Er moet wel een onderwerp gepland staan en
1 á 2 x per jaar wordt als voldoende gezien.
Planning in het jaar moet ook goed bekeken worden want in sommige perioden zijn er best veel activiteiten/avonden.
Bijlage:
Bijlage 1617 40 DOS disney

