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Belangrijke data:

MR

5 november: inspectiebezoek

Op 14 oktober jl. is de MR van de school
voor het eerst in nieuwe samenstelling
bijeengekomen.

6 november: actiedag onderwijs
11 november: Sint Maarten
15 november: voorstelling groep 1-2

Inspectiebezoek
Dinsdag 5 november zal de
Onderwijsinspectie een bezoek brengen aan
onze school. Na het oordeel ‘zeer zwak’ van
vorig jaar komen zij inspecteren of de inzet
en inspanningen van leerkrachten,
leerlingen en ouders voldoende resultaat
hebben gebracht.
Wij zijn er klaar voor!

Actiedag Onderwijs
Woensdag 6 november is de landelijke
actiedag voor het onderwijs. Ook De Goede
Herder neemt hieraan deel. Daarom zal de
school die dag gesloten zijn.
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Eén van de onderwerpen die uitgebreid aan
bod kwam, was de schoolgids. Deze heeft
de instemming gekregen van de gehele MR
en is te vinden op onze website:
http://kbsdegoedeherder.nl/schoolgids/

Sinterklaaspakhuis
Dit is ook het wijkteam: help jij het
sinterklaaspakhuis vullen?
Het wijkteam heeft veel verschillende kanten. Zo
kun je met een vraag rondom schulden of voor
dagbesteding, huishoudelijke hulp, het doen van
vrijwilligerswerk en activiteiten in de wijk bij het
wijkteam terecht. Soms organiseert het
wijkteam zelf ook activiteiten, zo ook het
sinterklaaspakhuis.
De Sint heeft vernomen dat kinderen thuis vaak
speelgoed hebben liggen waar lang niet altijd
meer mee gespeeld wordt. Ook zijn er kinderen
voor wie sinterklaas vieren en pakjes krijgen
niet vanzelfsprekend is. De wijkteams van
Almere Buiten hebben daarom – naar een
initiatief uit Almere Haven - het
sinterklaaspakhuis opgezet, zodat ieder kind
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een cadeautje kan krijgen. Op de flyer ziet u
waar, wanneer en hoe.
Alleen speelgoed inbrengen, zonder er
speelgoed voor terug te hoeven, is zeker ook
welkom. Ieder jaar blijft er speelgoed over, dat
het wijkteam weggeeft aan een goed doel voor
kinderen. Heb je geen speelgoed om in te
leveren en wil je jouw kind wel een pakje geven
uit de zak van sinterklaas, meld je dan bij je
eigen wijkteam.
Het sinterklaaspakhuis wordt georganiseerd
door de wijkteams van Almere Buiten. Voor
meer informatie: neem contact op met Aranka
Verheugd, afeverheugd@almere.nl of
0636344762.

Fijn weekend,
Team DGH.
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