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Tevredenheidsonderzoek
U heeft inmiddels enkele verzoeken ontvangen in de mailbox om een
tevredenheidspeiling in te vullen. Dit kan tot dinsdag 3 november. We
zouden het erg waarderen als u deze peiling zou invullen. Als school
vinden we het fijn om uw mening te horen omdat ook wij elke dag leren
en ons willen verbeteren. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 hebben reeds
deelgenomen aan een eigen peiling van school rondom leerling
tevredenheid.

Corona
Als school volgen wij vanzelfsprekend de maatregelen vanuit het Rijk en de uitwerking
daarvan voor het onderwijs. We zijn tevreden over de diverse start- en eindtijden en hopen dat
we fysiek als school open kunnen blijven. Voor iedereen is en blijft dit voorlopig geen
gemakkelijke en een hele onwerkelijke tijd. Als school willen we zoveel mogelijk bijdragen
aan een goede ontwikkeling van kinderen op alle gebieden. We hopen dat de scholen open
blijven daar we in school dit plezier van samenwerken, leren en samen lachen echt kunnen
voelen en ook allemaal nodig hebben. Zeker in deze tijd.
Moet gezegd zijn dat we soms met het nodige kunst en vliegwerk de groepen kunnen
bemensen. We doen er alles aan om te voorkomen dat een groep leerlingen een of meerdere
dagen geen onderwijs fysiek op school kan krijgen. Het behoort echter wel tot de
mogelijkheden als we niet anders kunnen.
Ouders mogen op dit moment helaas de school niet meer in. Het blijft balen dat activiteiten
als de herfst speurtocht, Kinderboekenweek, 4x wijzer niet uitgebreid met ouders gevierd
kunnen worden. We zijn blij dat de startgesprekken dit schooljaar wel nog fysiek zijn
geweest.
Mocht u kinderen eerder op school moeten ophalen willen wij u met klem vragen de school
vanaf de poort te bellen. Het is in deze tijd echt niet de bedoeling dat ouders of andere
externen de school zomaar inlopen. Laten we met alle de maatregelen volgen en hopen dat de
basisscholen open kunnen blijven.

Vrij i.v.m. studiedag 12 november
Donderdag 12 november hebben alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag.
Alle leerkrachten geven een vervolg op de eerdere studiedag. Er wordt
hard gewerkt aan met name afstemming t.a.v. afspraken binnen alle
groepen om voor de kinderen een zo goed mogelijk doorgaande lijn te
creëren van groep 1 t/m 8. Ook zullen we deze dag benutten om thema’s
voor te bereiden van 4x Wijzer.

De gezonde basisschool van de toekomst
.

Wij hebben u al eerder geïnformeerd over het feit dat meerdere
scholen in de volgende schooljaren gaan starten als gezonde basisschool van de toekomst. Bij
zo’n enorme groei van aantal gezonde basisscholen lopen natuurlijk achter de schermen
allemaal processen om dit ook te kunnen realiseren. Eén van die processen richt zich op dit
moment op de voedingsleverancier. De vraag vanuit de scholen is om de lunch nog meer op
maat geleverd te kunnen krijgen. Ook zijn de nieuwe scholen niet allemaal toegerust met een
grote keuken en ook dit zorgt voor een logistieke uitdaging. Op de dependance gaat daarom
binnenkort een proef van start voor vier weken met een andere voedingsleverancier. Voor u
als ouder verandert er niets. De kinderen krijgen gewoon dezelfde voedingsproducten die voor
deze weken op de voedingscyclus staan. We hopen daarmee logistiek, maar ook op kwaliteit
een aantal zaken weer te verbeteren.
Aan het betalingsverzoek van de eerste termijn is prima gehoor gegeven. Dit loopt
voorspoedig, waarvoor dank! U ontvangt deze week het betaalverzoek voor de tweede
termijn.
Zoals vaker gezegd willen we dat zoveel mogelijk kinderen deelnemen aan het overblijven.
Financiële mogelijkheden mogen daarbij geen rol spelen, daar we uitgaan van gelijke kansen
voor alle kinderen. Nicole Loermans (nicole.loermans@movare.nl) heeft in enkele situaties
met ouders gekeken naar mogelijkheden via Stichting Leergeld of andere mogelijkheden om
dit ook voor elk kind mogelijk te maken.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Op dit moment mogen alle scholen geen fysieke afspraken organiseren met ouders. Lastig en
jammer dat we ook aanmeldgesprekken voeren via TEAMS. De afgelopen weken hebben
behoorlijk wat aanmeldingen plaatsgevonden.
Aanmeldingen van broertjes en zusjes die dit of volgend
schooljaar starten op de basisschool zou ik willen vragen
contact op te nemen met juf Anja via
anja.bladt@movare.nl of even naar school te bellen en een
afspraak te plannen voor een kennismakings,aanmeldgesprek. We kunnen dan iets vertellen over de
visie en werkwijze van de school.
Hierdoor houden wij een goed overzicht van de instroom
de komende jaren en kunnen we voorrang geven aan
broertjes en zusjes van kinderen die al op onze school
zitten.

Reminder / data
- schriftenmiddag 4 november geannuleerd
- DENK SVP aan betaling vrijwillige ouderraadbijdrage, bijdrage
Gezonde school.
- donderdag 12 november vrij ivm studiedag.
- Koffie uurtje kleuterbouw 19 november→ info volgt nog
- 27 november leerlingenraad
- donderdag 3 december Sint → info volgt spoedig

Nieuws uit de kleuterbouw
U heeft het vast wel gehoord, op woensdag hadden wij bezoek
van Volle maan. Een indiaan die zijn tipi kwijt is! Hij heeft ons
de volgende opdrachten gegeven: een regendans voorbereiden,
een totempaal maken voor in de hal (hier kunnen de kinderen
thuis ook iets voor doen, zoals u in de lesbrief heeft kunnen
lezen) en indianenkleren maken. Alles voor Volle maan, zodat
hij niet meer verdrietig is. Het was een geweldige opening van
ons nieuwe thema, de kinderen zijn enthousiast!
Op donderdag 19 november staat ons volgende koffie-uurtje
gepland. De opzet van deze bijeenkomst zal anders zijn dan u
gewend bent. Houd ISY in de gaten, we laten het niet zomaar voorbij gaan.

Bezoek Schatgraver Eerste Kamerlid
Vlak voor de herfstvakantie hebben de twee groepen 8 bezoek gehad van een lid van de
Eerste Kamer, dhr. Verkerk. Lid voor de Christen Unie binnen de Kamer, maar ook betrokken
geweest bij de ontwikkeling van de Gezonde Basisschool. Hij kwam in de groepen een gastles
geven waarbij hij de kinderen meer vertelde over de gang van zaken binnen de Eerste Kamer
en wat er allemaal moest gebeuren als er een wetsvoorstel behandeld werd. De kinderen
waren zeer betrokken en hadden goede vragen voor dhr. Verkerk waarop hij uitgebreid
antwoord gaf en er leuke discussies op gang kwamen. Na afloop kregen de beide leerkrachten
het lespakket over de Eerste Kamer, zodat ze dit kunnen gebruiken bij de lessen burgerschap.
De kinderen mochten zelfs vragen bedenken die Dhr. Verkerk een paar dagen later in het
debat voor de Corona-wet, namens hen, zou stellen aan Minister de Jonge. Ook dit werd met
veel enthousiasme besproken door de kinderen en twee goede vragen gingen mee richting
Den Haag, namelijk:
8A: Is het nu absoluut zeker dat de app helemaal werkt, of komen we er straks achter dat er
een hele grote fout in zit?
8B: Kan de Corona app ook in het buitenland gebruikt worden?
Na afloop van het debat hebben de kinderen dit in de klas teruggekeken en gezien dat
Minister de Jonge uitgebreid antwoord geeft op hun vragen en ze persoonlijk toespreekt. Erg
leuk om terug te zien.

