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19 november
28 november
5 december
17 december
20 december
21 december
7 januari

Facultatieve 10 min. gesprekken
10. min. gesprekken groep 3
sinterklaas
hofjestochten
kerstviering
Kerstvakantie start om 12.00 uur
Einde kerstvakantie

Beste ouders/ verzorgers,
Gelukkig hebben heel wat ouders het
toestemmingsformulier beeldmateriaal ingevuld. Er zijn
echter nog een aantal klassen waar de helft van de ouders
niet gereageerd heeft op dit toestemmingsformulier in
Schoudercom. Niet reageren betekent helaas een “nee”.
Het maken van berichten aan de ouders is een leuke maar
tijdrovende activiteit. Nu moet bij het maken van een foto,
bijvoorbeeld tijdens een excursie, eerst de kinderen die
geen toestemming hebben uit beeld gehaald worden.
Wanneer u echt niet wilt dat er een foto gepubliceerd wordt dan respecteren wij dat natuurlijk, maar
ik denk dat heel veel ouders het gewoon vergeten zijn. Het toestemmingsformulier beelmateriaal is
nog steeds actief in Schoudercom.
Wij hopen dat u als nog de paar vragen wilt beantwoorden.
Met het sinterklaasfeest en Kerstmis in aantocht is het dus ook voor ouders niet toegestaan om
foto’s tijdens deze activiteiten te maken en deze te delen met andere ouders. Wij vinden al deze
maatregelen niet leuk, het levert een hoop werk
op, maar het is niet anders!

Enquête
U heeft afgelopen maandag een enquêteformulier gekregen van uw oudste kind. Wij hopen dat u
mee wilt doen aan deze oudertevredenheidspeiling. Op 3 december sluit het onderzoek en dan hoop
ik natuurlijk dat er heel veel formulieren ingeleverd zijn. Verschillende klassen hebben hun zinnen
gezet op de taart die zij kunnen
verdienen. Wanneer namelijk een
klas, verhoudingsgewijs, de meeste
formulieren inlevert dan verdient die
groep een taart.

Mix middag
Onze excursie over de geschiedenis van Haarlem tijdens de mix middag ging deze keer naar de Grote
Markt en het archeologisch Museum. Op het plein kwamen we deze vrolijke dames tegen die ons
onderwerp nog meer kleur gaven.

Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken.

