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Deze dagen vieren wij de 50e
verjaardag van school! Afgelopen
vrijdagavond was de reünie. Dit
was een bijzonder moment waar
van elk jaar meerdere leerlingen en collega’s aanwezig
waren. Met 400 mensen was het gebouw goed gevuld
en waren er vele blije ontmoetingen en ook veel
herinneringen te delen.
Vandaag is het feest voor de leerlingen en hun ouders.
De hele dag wordt er in de groepen gedanst en muziek
gemaakt onder begeleiding van Samba Salad. Om
13:20 uur kunnen de ouders bij de gymzaal
aanschuiven om de grote voorstelling te zien.
Aansluitend gaan we met alle kinderen en ouders taart
eten. Deze taarten zijn door de kinderen, en soms onder
begeleiding van de ouders gemaakt. Hieronder vast
willekeurig enkele plaatjes van prachtige taarten die
binnen komen. HEEL VEEL DANK AAN ALLE OUDERS EN
KINDEREN DIE DIT WEEKEND ZO HUN BEST HEBBEN
GEDAAN OP PRACHTIGE TAARTEN!
De uitreiking van de prijzen is morgen in de groepen.
Met vriendelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

Ouders gr. 5, 6, 7 en 8 woe. 17-10 om 8:30 uur in de aula
Deze woensdag zijn alle ouders van leerlingen uit de groepen
5, 6, 7 en 8 8:30 uur welkom in de aula om. Medewerkers van
de Bibliotheek Amstelland gaan dan leuke tips met u delen hoe
u het lezen voor uw kinderen nog aantrekkelijker kunt maken.
Kinderen die veel lezen bouwen zonder moeite een grote
voorsprong op in woordenschat en begrijpend lezen. Zeer
belangrijke vaardigheden voor een succesvolle schoolcarrière!
Woensdag gaan we tips met u delen hoe u kunt zorgen dat uw kind ook de komende jaren
uit zichzelf en met plezier steeds weer een leesboek zal pakken.

Ouders koken op woensdagochtend
Vanaf 31 oktober kunnen we weer van start met het koken met ouders
onder begeleiding van Maaike van den Busken. Maaike is goed in koken
maar ook pedagogisch onderlegd, zie http://www.kindergevoel.nl, en ondersteunt in
het gezamenlijk gesprek in het Nederlands.
Lijkt het u leuk met andere ouders op woensdagochtend in de school te koken,
kennis te maken en met elkaar in gesprek te gaan, kom dan woensdagochtend na
de herfstvakantie meteen na het wegbrengen van uw kind naar de aula.

Jaarvergadering dinsdag 6 november
Op dinsdag 6 november is om 19:30 uur in de aula de jaarvergadering
voor alle ouders. Op dat moment leggen de Ouderraad, de
penningmeester van de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad
verantwoording af over het afgelopen jaar. Het eerste halve uur
nemen we u graag mee naar de praktijk in de groepen en tijdens TSOtijd met “gedrag onder de loep”.
Alle jaarstukken zijn te vinden onder het kopje
ouders/medezeggenschapsraad op onze website.

Agenda jaarvergadering 2018, Notulen jaarvergadering 2017, Jaarverslag OuderRaad 2017-2018,
Begrotingsvoorstel 2018-2019 en financieel overzicht, jaarresultaat 2017-2018, Financiële toelichting
2017-2018,
Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2017_2018
Op de bar in de aula liggen ook enkele papieren exemplaren.
Op onze oproep voor een nieuw ouderlid voor de medezeggenschapsraad hebben zich 4 kandidaten
gemeld! U ontvangt vanuit de verkiezingscommissie de informatie en de vraag, deze week uw stem
uit te brengen.

Meerpresteerdersprotocol
Zoals eerder beloofd is het meerpresteerdersprotocol nu inzichtelijk gemaakt voor ouders. U
kunt dat onder deze link vinden.

Schoolondersteuningsprofiel
Dit is het profiel dat alle scholen moeten opstellen om inzichtelijk
te maken welke ondersteuning de school kan bieden. Ook deze is
vanaf morgen te vinden op de website onder Kindercampus, Ondersteuningsprofiel.

Verkeersveiligheid
Het zal u niet ontgaan zijn dat er veel wegwerkzaamheden rond de
Beneluxbaan plaats vinden. Dit kan de veiligheid verminderen. Komt uw kind
van de andere kant van de Beneluxbaan? Laat hen dan de tunneltjes bij
Onderuit of Uilenstede gebruiken!

