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Kwaliteitsbeleid

 De bibliotheek, zoals deze tijdelijk is gehuisvest in
obs De Zandheuvel, is gesloten tijdens de
herfstvakantie.
 De voorbije weken heeft een aantal ouders
geholpen bij het lunchen met de kinderen. Voor
die hulp zijn we betreffende ouders zeer
erkentelijk. Het geeft de groepsleerkrachten
even ‘lucht’ in hun lunchpauze.
 We zijn stapjes aan het maken om de TSO weer
goed georganiseerd te krijgen. We denken u
daarover in de volgende nieuwsbrief meer te
informeren. In ieder geval gaan de TSO-kinderen
volgende week in twee groepen lunchen onder
begeleiding van ouders.
 Woensdagmiddag van 12.30 – 13.00 uur is het
kijkmiddag in de groepen 3-8.
 Woensdag is het zo ver: de kinderen gaan dan op
het voetbalveld hun rondes lopen waarvoor
anderen hen sponsoren. Dat doen wij niet alleen,
maar ook de kinderen van obs De Zandheuvel en
de peuters van Piggelmee. We willen dit geld
inzetten voor het nieuwe schoolplein. Wat we
willen gaat veel geld kosten. De kinderen gaan
vanuit school om 10.30 uur naar het voetbalveld.
De peuters/kleuters lopen hun ronde om 11.00
uur. De groepen 3,4,5 lopen hun rond om 11.30
uur. De groepen 6,7,8 lopen om 12.00 u. De
groepen 2,3,4 en 5 gaan na hun loop terug naar
school. De stempels worden gezet op de
stempelkaart die ze woensdag mee krijgen. Met
die kaart gaan ze langs de sponsors. We
ontvangen het geld bij voorkeur in een gesloten
envelop mét de stempelkaart.

 We hebben vandaag de onderwijsinspecteur op
bezoek gehad. Haar focus lag op het didactisch
handelen van leerkrachten. Ze heeft schoolbreed
gekeken naar feedback, taakgerichtheid en
betrokkenheid. In haar terugkoppeling sprak zij uit
dat ze mooie dingen heeft gezien. De genoemde
aspecten van ons onderwijs zijn op orde. Ze
waardeert de aspecten als voldoende. Dat klinkt
wat zuinig, maar dat is basiskwaliteit. Op feedback
heeft ze een aantal tips aangedragen.
 De situatie in de ‘wiebelcontainers’, zoals de
inspecteur het noemde, is ronduit onder de maat.
De voortdurende geluidsprikkels die via de
wanden en vloer worden doorgegeven gaan nu
gepaard met het geluid van machines buiten bij
het aanleggen van de bestrating. Het is onrust
alom. We vinden het bijzonder knap dat kinderen
nog zo kunnen presteren!

Groep 1-4
 We stellen vast dat het te regelmatig gebeurt dat
kinderen na de begintijd op school gebracht
worden. Wilt u rekening houden met de begintijd?
 Het kijkmoment in de kleutergroepen is op
dinsdagen van 8.20 – 8.40 uur. Daarna wil de
groepsleerkracht met de lessen beginnen.

Met vriendelijke groet,
J.H. de Man

Komt u woensdag supporten?

Een veilige plaats voor groei en ontwikkeling
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