Informatiebrief 6
Schooljaar 2018 - 2019
6 december 2018

Belangrijke datum
-

19 december: Nieuwsbrief
19 december: Bibliotheek open om 12.15 uur
20 december: Leerlingen ‘s middags vrij en ‘s avonds
Kerstdiner van 17.30 uur - 19.00 uur.
21 december: 12.15 uur: Start Kerstvakantie

Hoofdluis
Er is hoofdluis op school geconstateerd. Ouders worden
uiteraard geïnformeerd. Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk uw
zoon/dochter regelmatig te controleren? Op die manier zorgen
we er met z’n allen voor dat we dit probleem kunnen verhelpen.
Mocht u zelf signaleren dat uw zoon/dochter hoofdluis heeft, dan
vragen wij u dit op school te melden, zodat de groep extra
gecontroleerd kan worden. Alvast bedankt voor uw
medewerking.

Bag2School
Er is in totaal 864 kilo kleding opgehaald. Daarmee krijgen wij een bedrag van 295,20
euro!! Dat is een mooi bedrag voor nieuwe boeken!! Bedankt voor alle kleding die is
ingezameld!

Procedure
Steeds vaker merk ik dat ouders meteen naar mij toe stappen met een vraag over hun
kind of een zorg die zij hebben. Het is fijn dat ouders deze vraag of zorg delen met de
school. Maar de eerste stap is om met de leerkracht van uw kind in gesprek te gaan. De
groepsleerkracht kent naast u als ouder uw kind het beste. Mocht u er daarna niet
uitkomen dan kunt altijd een afspraak maken met de IB -er, Jonna Volkers, of met mij,
Cindy de Bie.

Strategisch beleidsplan Stichting Allure
Achter de schermen zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor het opstellen van
het strategisch beleidsplan van Stichting Allure. Het strategisch beleidsplan wordt
opgesteld voor de komende 4 jaar, waarin de
koers beschreven wordt waar alle Allure scholen
voor staan en aan gaan werken.

Binnen de scholen is het huidige strategisch beleidsplan geëvalueerd, ook staat dit
onderwerp op de komende MR-vergadering. Daarnaast zal de leerlingenraad zich
hierover buigen. ‘Wat vinden jullie het belangrijkste wat je na 8 jaar basisschool moet
hebben geleerd?’. Alle informatie wordt bij elkaar gebracht om te komen tot een
koersplan met zoveel mogelijk input vanuit alle geledingen.

Voortgezet onderwijs
De open dagen van het voortgezet onderwijs komen er weer aan. Om een goede keus
te kunnen maken, adviseren wij ouders / verzorgers om vanaf groep 7 al verschillende
scholen te gaan bezoeken. De leerlingen uit groep 8 ontvangen de VO-gids.
Daarnaast kunt u informatie vinden via onderstaande link:
https://www.devogids.nl/middelbare-scholen/
https://www.devogids.nl/stappenplan-vo-gids/

Bibliotheek
Donderdag 20 december zijn de leerlingen om 12.15 uur uit en dan vieren we ‘s avonds
het kerstfeest. De bibliotheek is donderdag 20 december gesloten. Woensdag 19
december om 12.15 uur is de bibliotheek open!! Leuk om vast een paar boeken te lenen
voor in de kerstvakantie!!

