Nieuwsbrief mei/juni 2018
Beste ouders/ verzorgers

Agenda mei:
Ma 21 Tweede Pinksterdag,
Alle leerlingen vrij!

p
laatsgevonden pril heeft er op onze school een interne audit
Gedurende de audit dag zijn
Op maandag 9 april heeft er op onze
plaatsgevonden
gesprekken gevoerd met directie,
school een interne audit
leerkrachten, specialisten, ouders en
plaatsgevonden. Sinds 2016 werkt SCOH
leerlingen. Tevens namen de auditoren
met interne audits. Alle scholen worden
een kijkje in de klassen. Na afloop van
in een periode van vier jaar één keer
de audit kreeg de school een
bezocht door het SCOH-auditteam,
mondelinge terugkoppeling van de
bestaande uit collega’s vanuit onze
bevindingen, daarna is er een
eigen organisatie. Het doel is om de
auditrapport opgesteld.
school een beeld te geven van de
Ons auditrapport wordt besproken met
kwaliteit van het onderwijs. Het geeft
het team en de MR. De verbeterpunten
zicht op in hoeverre de gestelde doelen
die naar voren zijn gekomen nemen wij
bereikt worden en legt mogelijk
op in het schoolplan. De auditoren zijn
aanwezige ‘blinde vlekken’ bloot. De
zeer positief over onze school. Het was
audit geeft daarmee richting aan de
een mooie dag waar we goed op
verbeteractiviteiten.
terug kijken.
Het auditteam is gestart met het
Bedankt voor ieders inzet!
bestuderen van de beschikbare
documenten van de school.

Schoolspullenpas
Schoolbenodigdheden heb je nodig
om mee te kunnen doen op school.
Dat is de reden waarom er een
Schoolspullenpas is voor kinderen van
4 tot en met 17 jaar. Hiermee kan je bij
verschillende winkels schoolspullen
kopen die op de
schoolbenodigdheden lijsten staan.
Leergeld Den Haag stuurt begin juni
aanvraagformulieren voor de
Schoolspullenpas.

Heb je het aanvraagformulier nog niet
ontvangen, neem dan meteen contact
op met Leergeld Den Haag op
telefoonnummer 070-796135/ 0707796136 (ma-do 09.00-12.30 uur) of mail
naar
schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl

Agenda juni:
Vr 8 Studiedag.
Alle leerlingen vrij!
Do 14 Koffieochtend
Vr 22 Schoolreis
Wo 27 t/m vr 29
Kamp groep 8
Vr 29 Theater Roodkapje voor
groep 3 en 4

In mei/ juni werken wij uit
Leefstijl aan thema 5 en 6:
Iedereen anders, allemaal
gelijk en lekker gezond.
De volgende
Ontmoetingsregels staan
centraal binnen de school:
Is het samen niet meer top?
Los het zelf eerst op.
Krijg je het niet uitgepraat?
Kijk dan of er een juf of
meester staat!
Het goede voorbeeld geven
we hier, daarvan hebben we
allemaal veel plezier!

Wie kwamen er logeren?
In verschillende groepen waren er de
afgelopen weken logées. In de groepen
stonden bakken met kikkervisje.

Kikkers kun je natuurlijk niet in de klas in
een bakje houden.
Nee, die worden door de kinderen
netjes naar de sloot gebracht waar ze
dan heerlijk kunnen wonen.

Koffieochtend
14 juni 2018
van 8.30 uur tot 9.30 uur
in de koffiekamer van school

In de loop van de tijd konden de
kinderen zien hoe een kikkervisje
langzaam in een kikker veranderde.
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Ontmoet onder het genot
van een kopje koffie of thee
andere ouders/ opvoeders.
Maak een praatje met
elkaar en wissel informatie
uit.

