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Nieuws van de directie

Prognoses
Er zijn enkele reacties gekomen op
de oproep uit de vorige nieuwsbrief
al aan te geven of we op nog meer
kinderen kunnen rekenen die nog
geen 4 zijn.
Dank daar voor.
Anko van Hoepen, bestuurslid van
onze vereniging stopt per 1 januari
2017. Hij wordt vice-voorzitter van
de PO-raad (Primair Onderwijs Raad)
Het College van Bestuur zal blijven
bestaan uit 1 persoon nl; Ad Vis.

Verbouwing/Bouwaanvraag

Wellicht heeft u in juni in de PZC
gelezen dat de Welle een verzoek tot
uitbreiden mag doen. Achter de
schermen zijn we hier druk mee
bezig. Dit verzoek dient voor 1
februari te zijn ingediend
Wij doen deze aanvraag samen met
Kibeo om te komen tot een Integraal
Kind Centrum. Kinderen van 0 tot 12
jaar.
Dit houdt in dat De kinderopvang,
peuterspeelzaal, en de voor-en
naschoolse opvang samen met de
school in één gebouw komen.
Deze ontwikkeling zie je in het land
steeds vaker en wij willen daar graag
bij aanhaken. Of dit wordt
gehonoreerd weten we uiteraard nog
niet.
Het werkelijke bouwen zal pas na
ongeveer een jaar starten.
Tot die tijd zal er intern worden
verbouwd. Vanaf februari splitsen we
groep 1/2 en zal een van die groepen
in een tijdelijk lokaal in het
speellokaal worden gehuisvest.

Schoolfruit

Afgelopen
woensdag 9
november zijn
we weer
begonnen met
het
schoolfruit. Dit
is mede
mogelijk
gemaakt door
subsidie van
de Europese
Unie. Op
woensdag en
donderdag
hoeven de
kinderen geen eten en drinken mee
te nemen voor de ochtendpauze.
Wel willen we nog graag ouders die
op dinsdag en woensdag fruit komen
schoonmaken.

Bezoek College van Bestuur/
Audit

Maandag 31 oktober zijn Ad Vis en
Anko van Hoepen (College van
Bestuur) op school geweest. Zij
hebben groepsbezoeken gedaan, met
leerlingen en team gesproken en
daarna met Joke (IB-er) en Chris
(directeur) gesproken.
Dinsdag 29 november zal er een
audit plaats vinden. Twee externen
zullen dan kijken hoe het met de
kwaliteitszorg is gesteld. Zij gaan
ook de klassen in en zullen
gesprekken voeren. Daarna volgt er
een rapportage over hun
bevindingen.
We zullen u hier ook van op de
hoogte houden.

Klachtrecht
Als bijlage bij deze nieuwsbrief
ontvangt u een stuk over het
klachtrecht. Hierin staan de stappen
die genomen kunnen worden.
Studiedagen
In de ouderkalender staan op 7 en
22 februari studiedagen gepland. De
studiedag van 7 februari blijft staan.
De Alphastudiedag is verzet naar 15
februari, dus 22 februari is er
gewoon school.
Excuses voor het ongemak.
Rapport
Een werkgroep uit het team is bezig
met het ontwikkelen van een nieuw
rapport. We vonden het oude rapport
te algemeen en ook gedateerd. We
maken nu een rapport wat echt
afgestemd is op de kinderen.
In andere jaren was u gewend dat de
kinderen 3 keer per jaar een rapport
mee kregen. Dit willen we ook
veranderen naar twee keer. Bij het
eerste rapport waren er weinig
gegevens van toetsen. Het eerste
rapport in november komt te
vervallen. Dit zal plaatsmaken voor
kindleergesprekken. De eerste keer
doen we dit zonder de kinderen maar
later gaan we dit doen met de
kinderen erbij.
In de week van 28 november vinden
deze gesprekken plaats.
Een aparte uitnodiging volgt.

Sinterklaas

De maand december komt er weer
aan, dus ook de sinterklaastijd.
Wij vieren dit feest op maandag 5
december. Donderdag 10 november
is de post van de kinderen uit de
onderbouw al op een speciale manier
opgehaald.

Kerst

De kerst willen we samen met ouders
en de kinderen op woensdag 21
december vieren. De kinderen
worden dan om 19.00 uur op school
verwacht.
Een aparte uitnodiging volgt nog.

Belangrijke data





Maandag 5 december
Sinterklaasfeest.
Woensdag 21 december
kerstviering
Dinsdag 7 februari Studiedag.
Alle kinderen vrij.
Woensdag 15 februari Alpha
studiedag.
Alle kinderen vrij.

Ik hoop u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.
Namens het team van de Welle
Chris Kouwijzer

