Weeknieuws 20
18 mei 2018

Afscheid juf Madelon
Deze week hebben de ouders en kinderen afscheid van juf Madelon kunnen nemen,
ieder op zijn of haar eigen manier. We hebben de week afgesloten met 1 minuut stilte
op school met juf Madelon in onze gedachte. Alle tekeningen, brieven en andere
attenties zullen wij aan de nabestaanden overhandigen. Bedankt allemaal.
Inspectiebezoek
De inspectie komt onze school dit jaar weer bezoeken. Op 28 mei kijken ze naar de
reguliere school en op 4 juni naar de nieuwkomers afdeling.
De inspecteurs kijken naar de volgende 4 hoofdvragen om een goed beeld te krijgen van de
school:
1. Is er voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en wordt er gestuurd op
verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Is er een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het bestuur transparant
en integer?
3. Wordt er actief gecommuniceerd over de eigen prestaties en ontwikkelingen van
het bestuur en die van zijn scholen?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Ook gaan de inspecteurs graag in gesprek met ouders. Wij zijn opzoek naar 5 a 6 ouders
die hierin geïnteresseerd zijn.
Het gesprek met de ouders vindt plaats op maandag 28 mei van 13.30 uur tot 14.00 uur.
Wilt u hieraan meedoen, geeft u dat dan aan bij de directeur.
Studiedag 22 mei
De studiedag van 22 mei staat in het teken van effectief en functioneel omgaan met
administratie.
Ouderbijdrage en kamp betalingen
Het kan zijn dat u vandaag of volgende week een brief krijgt met betrekking tot het betalen
van kamp of de ouderbijdrage. In de brief staat hoe u de betaling in orde kunt maken.

Agenda
21 mei
22 mei
28 mei
4 juni
4 juni t/m 15 juni
15 juni
20,21 en 22 juni
29 juni
3 juli
5 juli
17 juli
19 juli

2e Pinksterdag (alle kinderen zijn vrij)
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
Inspectiebezoek
Inspectiebezoek
Toetsweken
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
Kamp (groep 8 en schoolverlaters NK)
Rapport mee
10 minuten gesprekken
Schoolreisje groep 1 t/m 7 + NK (niet de schoolverlaters)
Musical groep 8
Zomerfeest en tevens laatste schooldag

Jarig
Geen jarigen deze week!

Prettig weekend!

Team Vogelnest

