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Bericht van de directie
Sinds de herfstvakantie is meester Dennis ziek en hij zal voorlopig nog niet terugkeren binnen de scholen. Dit
betekent dat juf Astrid alle directietaken voor de hele scholengroep uit moet voeren. De praktijk zal zijn dat juf
Astrid niet meer vaste dagdelen op de scholen aanwezig is. Per week wordt er gekeken waar op welke dag de
urgentie van haar aanwezigheid ligt.
Met vragen kunt u—net zoals altijd—in eerste instantie terecht bij de leerkrachten. Mocht u juf Astrid willen
spreken, dan kunt u via de mail een afspraak maken of uw telefoonnummer achter laten bij de leerkrachten,
zodat juf Astrid contact met u kan opnemen.

Rapportgesprekken
In het begin van het schooljaar hebben alle ouders een startgesprek gehad met de leerkrachten. In de meeste gesprekken zijn de resultaten van de CITO-toetsen besproken. Binnenkort
staan de rapportgesprekken op de agenda. Voor deze gesprekken gaan we alle ouders van de
leerlingen van groep 8 uitnodigen omdat daar het voorlopig schooladvies wordt besproken. In
de andere groepen worden niet alle ouders uitgenodigd. Dit heeft te maken met de startgesprekken die zijn gevoerd en met het feit dat we ouders toch ook zo min mogelijk in school
mogen ontvangen. Mocht u geen uitnodiging ontvangen en u wilt toch in gesprek met de leerkrachten, neem dan even contact op. We zullen dan een telefonische afspraak gaan inplannen.

Warme kleding
Wilt u ervoor zorgen dat de komende maanden de kinderen zich warm kleden i.v.m. de extra ventilatie die nodig
is in de school?

Sint en Kerst
We zijn op school druk bezig met de voorbereidingen
van het Sinterklaasfeest en de kerstviering. Om te voldoen aan alle maatregelen rondom het coronavirus,
gaan deze beide activiteiten er anders uitzien dan u
gewend bent. Binnenkort krijgt u meer informatie hierover.

Studiemiddag

Bijlage

As. woensdag hebben de leerkrachten een studiemiddag, Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij.

- bericht
van Sinterklaas

Zakelijke ouderavond
De zakelijke ouderavond die gepland stond op 10 november gaat niet door.
Onder voorbehoud van typefouten.

Brief van Sinterklaas en zijn Pieten,
Lieve jongens en meisjes, dames en heren.
Zaterdag 14 november kom ik weer aan in Nederland. Waar dit zal zijn blijft
geheim!
Een week later zou, door de Stichting Promo Sleen, voor mij en de Pieten een
groot ontvangst worden georganiseerd in Sleen.
In verband met de grote toeloop die er verwacht wordt, kan dat helaas niet
doorgaan.
Volgend jaar gaat de intocht, bij normale omstandigheden, wel door. Zullen we
dan een extra gezellig feestje maken?!
En nu niet verdrietig zijn, want ik ben natuurlijk wel in het land en jullie mogen wel allemaal je schoen zetten. De Pieten zullen daar, coronaproof, wat in
doen.
Wel flink zingen natuurlijk, want dat vind ik zo mooi!
Vriendelijke groeten van Sinterklaas en zijn Pieten.

