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Belangrijke data
15 november Kanjertraining-informatieavond

22 november Inspectiebezoek

24 november Studiemiddag (kinderen vrij)

25 november Pietenochtend (onderbouw)

2 december Rapport 1 mee
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Personeel

Behalve juf Anna is ook juf Stephanie al langere tijd ziek. Ook voor haar geldt dat

het herstel langere tijd gaat duren. In deze tijd van personeelstekort is het erg

lastig om vervanging te vinden. Gelukkig zijn we er tot nu toe in geslaagd de

eindjes aan elkaar te knopen. Tegelijkertijd blijven we zoeken naar een

structurele oplossing.

Wij wensen juf Anna en juf Stephanie van harte beterschap en we zien uit naar hun terugkomst op school!

Zwerfboeken

Overal in onze  school liggen Zwerfboeken. We kunnen altijd uitbreiding

van het pakket gebruiken. Voor de komende periode zijn we vooral op

zoek naar boeken over Sinterklaas en de Kerst. Als u Sint- of Kerstboeken

heeft die als Zwerfboek verder kunnen bestaan, wilt u ze dan bij ons

afgeven?



Kanjertraining

Op dinsdagavond 15 november zal de uitgestelde Kanjer-informatieavond

plaatsvinden. De avond wordt verzorgd door de Stichting Kanjertraining uit

Almere. Via uw kind heeft u al een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

De Kanjertraining is de basis voor ons schoolklimaat. Samenwerking met

ouders is dus van groot belang.

We krijgen een doorkijkje in de achtergronden van de Kanjertraining, in de opbouw van de training en in de

wereld van vertrouwen en respect. Door middel van een aantal kleine oefeningen zult u ervaren wat de

training precies inhoudt, wat de kinderen ervan leren en waarom het belangrijk is dat ook u als ouders iets

weet over deze training. We hopen (en verwachten stiekem) u allemaal te treffen.

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 aan de verdere

verbetering van de kwaliteit van de school en ons onderwijs hebben gewerkt .

Het team gaat de komende weken de puntjes op de i plaatsen om van de 22e

november een succesdag te maken. Het is een spannende periode, maar we zien

de afloop met vertrouwen tegemoet.

Partnerschap Team

Op 27 september hebben wij een Wensen- en verwachtingenavond georganiseerd. Het uitgebreide verslag

van deze avond heeft u bij de Punter van 14 oktober (Punter 4) aangetroffen).

Vanwege alle drukte rond het aanstaande inspectiebezoek is het er nog niet van gekomen om een eerste

bijeenkomst voor het Partnerschapsteam te plannen. Het is de bedoeling dat om in januari ‘23 een eerste

vergadering te houden. Als u deel wilt nemen aan het Partnerschapsteam (voor zover nog niet bij ons

bekend), laat dit dan weten. Dan zorgen wij voor een uitnodiging. De datum maken we nog bekend.

Sint Maarten viering

Vandaag hebben we Sint Maarten gevierd. Het was een feestelijk gezicht,
al die lampionnen. De kinderen van de onderbouw hebben elkaar in de
speelzaal toegezongen en de kinderen van de bovenbouw hebben dat in
de aula gedaan. iedereen heeft een lekkere tractatie ontvangen.



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.


