Nummer 6 - 19 oktober 2018

In dit nummer:

Beste ouder(s) / verzorger(s),



Bij de kalender

Bij de kalender:
Volgende week is het herfstvakantie.



Inspectiebezoek



Vooraankondiging Ouderavond

Inspectiebezoek:
Inmiddels hebben zich vier ouders aangemeld voor het gesprek met de inspecteurs op
6 november. Mocht u dit ook interessant vinden en willen bijdrage aan een objectief
beeld van de school, neem dan contact op met meester Frank.



Melkkannen



Medezeggenschapsraad

De inspecteurs willen ook in gesprek met een aantal leerlingen uit de bovenbouw. De
leerkrachten zullen deze leerlingen selecteren. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat
uw kind in gesprek gaat met de inspecteurs, laat u dan even weten?
Vooraankondiging: Ouderavond 8 november, De Vreedzame School (herh.)
Op donderdag 8 november staat een ouderavond over ons nieuwe project ‘De Vreedzame School’ gepland. Tussen 19:00u en 21:00u bent u van harte welkom om deze
avond bij te wonen.
Meer details en een officiële uitnodiging ontvangt u later.
Melkkannen
Nog steeds kunnen we melkkannen van 2 liter (niet die van de Lidl) gebruiken om de
iglo te bouwen. De eerste lagen liggen al. Helpt u mee????????
Medezeggenschapsraad
Afgelopen dinsdag vergaderde de Medezeggenschapsraad (MR) voor de eerste keer
dit schooljaar, in een nieuwe samenstelling.
De onderwerpen op de agenda waren:
* hoe gaat het team de middelen werkdrukverlaging inzetten?;
* het verlengen van de schoolplanperiode met een jaar op verzoek van het bestuur,
zodat een nieuw en gedegen strategisch beleidsplan gemaakt worden;
* samenstelling van de MR, er wordt naar een tweede gezocht;
* het naderende inspectiebezoek;
* de begroting voor 2019 is besproken en instemming is verleend.
Oproep
De MR van de De Goede Herder zoekt een tweede ouder om zitting te nemen in de
MR. Samen met een collega-ouder en de twee leerkrachten bewaakt u en denkt u
mee over het beleid en besluiten van de school.
Als u geïnteresseerd bent, meldt u zich dan bij één van de leden van de MR:
Nathalie van Bladeren (leerkracht groep 1-2)
Mellany Hummel (leerkracht groep 4-5)
Leonie van de Werke (ouder groep 1 en 4)
of bij Frank van Oeffelt (directeur)
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Fijne vakantie
Let op: Bijlage
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