AGENDA
10 t/m 18 februari
21 februari
1 maart
5 t/m 9 maart
14 maart

Voorjaarsvakantie
Ouderavond
Verslagen mee
Voortgangsgesprekken
Studiedag (alle kinderen vrije dag)

Water op het schoolplein
In de bovenbouw is door kinderen nagedacht over het gebruik en spel van en rondom de beek. Het
gaat dan over:
- dammen en sluizen bouwen (welk materiaal)
- gebruik van zand (wel/niet)
- door de beek lopen
- op de knop drukken van het reservoir en zo het water laten stromen in de beek
- zorgen dat het water in de beek blijft
- aanschaf speelgoed voor de beek: bijv. bootjes.
- geen papieren bootjes, anders wordt het water vies
- geef de planten in de bakken langs de beek de kans te blijven groeien en bloeien
Duidelijk is wel dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor het gebruik van de beek/pomp
en het spel rondom de beek. Er komt een handboek met gebruiksaanwijzing voor de leerkrachten.
In het team is afgesproken dat het team bepaalt wanneer de pomp gebruikt wordt ( er zit een slot
op). In de winter is het te koud voor kinderen om zo nat te worden dat ze met natte kleren en sokken
in school zitten en vies naar huis gaan.
Kinderen mogen een naam voor de beek verzinnen, een jury uit de bovenbouw beslist welke naam
de beek krijgt. Deze naam zal worden onthuld tijdens de opening op vrijdag 23 februari om 12.00
uur. Willem (willemjakobs@hotmail.com) zoekt nog ouders om donderdagmiddag 22 februari of
vrijdagochtend 23 februari de naam in de beek te mozaïeken.

Hossen op de blauwe vloer met de hele school onder de bezielende leiding van de On-Ganse

Bericht in de krant
Er was afgelopen woensdag een bericht in de Gelderlander over de school met een nogal negatieve
lading. Een aantal ouders heeft op dit bericht gereageerd naar de school toe.
Er waren ouders die vroegen of ze niet vooraf ingelicht hadden kunnen worden. Wij wisten dat de
Gelderlander ging schrijven over de school maar niet wat of wanneer. We hebben de krant gevraagd
ons te waarschuwen maar dat is helaas niet gebeurd. Hiernaast riep dit bericht in combinatie met de
brief en het rapport van maandag veel vragen over het verbetertraject op.
Naast deze Nieuwsbrief wordt vandaag de uitnodiging voor de ouderavond verstuurd. We zien jullie
heel graag op 21 februari op de ouderavond. Op deze avond zullen wij jullie vragen over hoe het met
het onderwijs aan jullie kinderen gaat graag beantwoorden.
We wensen jullie een hele fijne vakantie toe.
Het team van de Binnenstad

