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Nieuw Schooljaar
Het verloop van de eerste weken
Op 21 augustus ging het
nieuwe schooljaar van start.
Dit jaar zijn we begonnen
met 34 leerlingen in alle
groepen van peuters tot en
met VO 2. Juf Tessa geeft
alle groepen van de
basisschool les, Juf Lien

doet de peutergroep, Juf
Susanne assisteert bij het
VO en groep 5, juf
Jacqueline bij groep
6/7/8 en juf Ingrid bij de
peuters.

Cultuurdag


Openingsborrel
Een gezellige kennismaking
Op zondag 10 september
was de openingsborrel. Wij
willen iedereen graag
bedanken voor hun komst
en de gezelligheid. Onder
het genot van een hapje
en een drankje in de Swiss
club hebben we een

goede eerste
kennismaking gehad. Wij
hebben genoten!

Afgelopen zaterdag 7
oktober was de eerste
Cultuurdag voor groep 3
t/m 8. Deze dag stond in
het teken van de
kinderboekenweek met
het thema `Gruwelijk
eng’. Alles kinderen zijn
enthousiast aan de gang
gegaan met
verschillende
opdrachten. Van
dansen, tot spel en het
maken van een recept
voor het Hexicon, het
handboek van de heks.
Iedereen deed fanatiek
mee!

Bericht vanuit het bestuur
Het bestuur was blij om te
zien dat er zo veel ouders
aanwezig waren op de
openingsborrel. Wij zijn ook
dit jaar weer fris begonnen
in de nieuwe samenstelling
en met de nieuwe directeur
/lerares Tessa.
Ook dit jaar hebben we een
groot aantal zaken die we
willen realiseren waaronder
het nieuwe schoolplan waar
we vorig jaar al hard aan
gewerkt hebben. Ook
blijven we werken aan de

punten vanuit de inspectie
die in 2019 weer gaat
plaatsvinden. Wij hopen dat
veel ouders aanwezig zullen
zijn op de AOV van
maandag 6 november.
Vanuit het Bestuur zijn er al
een aantal vragen gestuurd
ter voorbereiding hierop.
Natuurlijk hopen wij dat de
nieuwe regering en het geld
beschikbaar voor onderwijs
ook mogelijk voor de
scholen in het buitenland
positief zal uitvallen.

Er is vanuit de inspectie een
rapport opgemaakt: “De
gevolgen van het nieuwe
budgettaire kader
Nederlands onderwijs
buitenland”. Mocht u
interesse hebben dit te lezen
het is beschikbaar op de
website
www.stichtingnob.nl.
Mocht u graag in het bestuur
willen plaatsnemen laat het
ons weten.

Belangrijke informatie

Voortgangsgesprekken
Binnenkort krijgen alle ouders een uitnodiging om op gesprek te komen bij de leerkracht.
Tijdens dit 10 minuten gesprek wordt de voortgang van de kinderen besproken en kunnen de
ouders hun verwachtingen en doelstelling voor dit schooljaar duidelijk maken. Elke ouder
ontvangt een briefje met de datum en tijd van het gesprek. Aangezien de gesprekken gaan
over de kinderen, zijn de kinderen van groep 4 t/m groep 8 ook uitgenodigd om het gesprek
bij te wonen.

AOV
Op maandag 6 november om 20:00 uur vindt de eerste Algemene Ouder vergadering van dit
jaar plaats. Wij zullen hier belangrijke zaken bespreken rondom de school en we hopen jullie
daar allemaal te zien.





Vrijdag 1 december is Farmers’ Day (school dicht)
Zaterdag 2 december is Cultuurdag Sinterklaas
Zaterdag 16 december is de eerste dag van de kerstvakantie
Maandag 8 januari beginnen de lessen weer!
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