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Belangrijke data
7 november Administratie ochtend en studiemiddag (kinderen vrij)

8 november Schoolfotograaf

11 november Sint Maarten (graag een lampje mee)

15 november Kanjertraining-informatieavond

22 november Inspectiebezoek

24 november Studiemiddag (kinderen vrij)
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Personeel

Zoals u reeds gemerkt heeft is juf Anna al enige weken ziek. Hoe lang het herstel gaat duren is niet bekend,

maar we houden er rekening mee dat langere tijd nodig is. Gelukkig maakt ze alweer wat stapjes vooruit

Schoolfotograaf

Op 8 november komt de schoolfotograaf al onze kinderen weer op de foto

zetten. Verdeeld over de gehele dag worden er portret, groeps en

broertjes/zusjes foto’s genomen.



Kanjertraining

Wegens ziekte van de trainster kon de informatieavond over de

kanjertraining niet doorgaan. Ondertussen is er een nieuwe datum

bekend: 15 november. Tegen die tijd zullen we deze avond nogmaals

onder uw aandacht brengen.

Techniek

Na de herfstvakantie pakken we de technieklessen weer op. Elke vrijdagmiddag

zullen de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 weer technieklessen krijgen. Ze

gaan aan de slag met elektronica, houtbewerking en mechanica. Na elke les gaan

de kinderen met een mooi zelfgemaakt product naar huis!

Inspectiebezoek

Op 22 november aanstaande zal de Inspectie van het Onderwijs een (hopelijk

voorlopig laatste) bezoek aan onze school brengen. We verwachten dan een

traject van 2 jaar af te kunnen ronden, waarin wij aantoonbaar de kwaliteit van

de school en ons onderwijs op niveau hebben gebracht. Het team gaat de

komende weken de puntjes op de i plaatsen om van de 22e november een

succesdag te maken. De geplande studiedagen staan in het teken van de

voorbereiding van dit bezoek. Het is een spannende periode, maar we zien de afloop met vertrouwen

tegemoet..

Sint Maarten viering

Op 11 november vieren wij ook op school Sint Maarten. Wilt u uw kind in
de middag een lampje meegeven om te gebruiken tijdens onze viering?
Graag de naam van uw kind er op zodat het herkenbaar blijft en niet
kwijtraakt.

Druppiekunde

Voor Druppiekunde, georganiseerd door Sport-Support, zijn er veel
aanmeldingen binnen gekomen.

Er is een maximaal aantal van 12 leerlingen voor deelname.

We hebben geloot en de 12 leerlingen die mee kunnen doen, worden door Beau de Bree die de organisatie
doet, geïnformeerd voor 2 november.



We snappen dat kinderen teleurgesteld zijn en hopen dat het nogmaals aangeboden wordt zodat de
kinderen die nu niet deel kunnen nemen op een later moment alsnog aan de beurt komen.

Overstap naar TWijs

Zoals u weet zullen met ingang van 1 januari de vier scholen van KBO Haarlem
Schoten deel uitmaken van TWijs. Als ouder zult u hier niet veel van merken. De
veranderingen zullen vooral binnen de school merkbaar zijn. Een voorbeeld hiervan
is dat we op dit moment werken met Google en met ingang van januari overstappen
op Microsoft. TWijs is een grote organisatie van 31 scholen. Op het moment dat de
scholen van KBO erbij komen zullen het er 35 zijn. Op www.twijs.nl kunt u meer
informatie vinden. Mocht u vragen hebben over de overstap dan kunt u deze stellen
aan de directeur van de school.

School in beeld

Onze school beschikt over een Facebook- en een Instagramaccount. Via onderstaande QR-codes kunt u een
kijkje nemen in het dagelijks leven op de Sint Bavoschool. de codes hangen ook op diverse plekken in de
school.

http://www.twijs.nl/

