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Planning rapportgesprekken

Agenda
30 okt.
2 nov.
13 nov.
14 nov.
20 nov.
21 nov.
22 nov.
26 nov.
30 nov.

Vergadering oudervereniging
Maandsluiting groep 3
Start EU-schoolfruit
MR-vergadering
Rapport 1
Studiedag (leerlingen vrij)
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Maandsluiting groep 7

Hoewel het nog ver weg lijkt,
komen de eerste
rapportgesprekken al dichterbij.
Op dinsdag 20 november krijgen
de kinderen van de groepen 2
t/m 8 hun eerste rapport.
Eind volgende week krijgt u via
SchouderCom het verzoek om
uw voorkeur op te geven voor de eerste
rapportgesprekken van dit schooljaar.
De rapportgesprekken zijn op:
-

Oudertevredenheidspeiling De Schakel
Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het
voor school belangrijk om te weten wat u van de
school vindt. Daarom nemen we vanaf komende
week een oudertevredenheidspeiling af.
Aanstaande woensdag 31 oktober ontvangt u per
mail een uitnodiging om de oudervragenlijst in te
vullen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door WMKPO, u kunt dit mailadres dus vertrouwen. Wij hopen
op zo veel mogelijk feedback.
Naast de tevredenheidspeiling bij ouders, zullen ook
de leerlingen en het personeel van De Schakel een
vragenlijst krijgen. Alleen de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 zullen tijdens schooltijd digitaal
een vragenlijst invullen.

Vertrouwenspersonen klassenbezoek
De drie leerkrachten die vertrouwenspersoon zijn
op de Schakel zijn in de
afgelopen weken in diverse
klassen op klassenbezoek
geweest. De bezoeken staan
enerzijds in het teken van
voorlichting geven over
onderwerpen zoals
cyberpesten,
kindermishandeling, de
kindertelefoon of veilig
internetten. Daarnaast stellen de
vertrouwenspersonen zich voor aan de kinderen en
wordt uitgelegd hoe ze te bereiken zijn op school.
Dit kan o.a. via een briefje in de ’houten brievenbus’
van de vertrouwenspersonen die in de aula hangt.
De vertrouwenspersonen van de Schakel zijn
juffrouw Marja, juffrouw Myrie-Anne en juffrouw
Shelby.

Donderdag 22 november 2018
Maandag 26 november 2018

Wij willen u vragen om (wanneer u eind volgende
week het bericht via SchouderCom krijgt) uw
voorkeur zo snel mogelijk door te geven, zodat wij
op korte termijn de definitieve planning kunnen
maken.
Geef ten behoeve van de planning a.u.b. zo ruim
mogelijk uw mogelijkheden aan.

Tennissen tijdens de gymles
Begin oktober hebben de leerlingen van groep 5 en
6A een tennisles gehad in de Treffer.
Onder leiding van Tom Kreemers en Meneer Ad
hebben de kinderen enthousiast en fanatiek de
eerste beginselen van tennis geleerd.
Mocht je eens een proefles op de tennisbaan bij
Tennisvereniging Ammerzoden willen dan ben je
van harte welkom, stuur een mailtje naar
info@tstk.nl
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