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NIEUWSBRIEF
IN DIT NUMMER:
Oudertevredenheidspeiling
Projectavond
Omgaan met filmopnames
Fietslicht Controle
Bankrekening school
Spreekweek
Sinterklaas
Studiedagen 2017-2018
Activiteitenkalender

Interessante informatie:
* donderdag 16 november
Projectavond
18.30—20.30 uur
* maandag 20 november
Schoonmaakavond
* week 27/11—01/12
Spreekweek
* vrijdag 1 december
Sinterklaasviering

Opbrengst Goede doelen
23 oktober
€ 36,55
30 oktober
€ 39,10
6 november
€ 32,85
13 november
€ 45,57

Oudertevredenheidspeiling
In de maand juni hebben we ouders een vragenlijst voorgelegd
om als school een indruk te krijgen van de tevredenheid van de
ouders over de school en het onderwijs. 47% van de ouders
heeft deelgenomen aan dit onderzoek. Dank daarvoor!
Wat zijn de globale conclusies?
- Door de beperkte respons zullen we ons intern bezinnen op dit
soort peilingen. Hoe krijgen we een hoger deelnamepercentage?
- Ouders zijn op hoofdlijnen tevreden over school en onderwijs.
- Aandachtspunten zijn: Meer– en hoogbegaafdheid, voor– en naschoolse opvang, omgaan met sociale media, begeleiding leerlingen
met leer en/of gedragsproblemen, informatievoorziening vanuit de
school, omgaan met pestgedrag.
Wintertijd en continurooster
De respons op deze vragen was laag. Dit betekent dat de wintertijd
dit schooljaar gehandhaafd blijft. Op 12 & 15 februari 2017 zal de
oudergeleding van de MR op school aanwezig zijn tijdens de rapportgesprekken. Ouders zal dan gevraagd worden om ter plaatse
hun mening kenbaar te maken over de wintertijd d.m.v. een korte
enquête. Ook de vraag m.b.t. een continurooster was beperkt beantwoord. Oorzaak: Onbekendheid of geen interesse?

PROJECTAVOND
DONDERDAG 16 NOVEMBER
Op donderdagavond 16 november a.s. is de OPEN AVOND
van ons tweejaarlijks
project.
Alle ouders, kinderen
en belangstellenden
zijn die avond hartelijk welkom om het
werk van de leerlingen te bekijken.
Tijden:
18.30—20.30 uur
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Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.n

Studiedagen
maandag 19-02-2018
woensdag 27-06-2018

Hoe omgaan met filmbeelden?
Onze school wil graag rekening houden met de Wet op de privacy.
Dat betekent dat wij zorgvuldig willen omgaan met opnames die
van kinderen en groepen worden gemaakt.
Onze algemene regel is:
Ouders kunnen schriftelijk kenbaar maken dat zij niet met bepaalde
opnames van hun kind akkoord gaan. Deze kinderen worden in dat
geval buiten de opnames gehouden.
Deze regel geldt voor allerlei soorten opnames:

Filmopnames t.b.v. professionalisering van personeel.

Filmopnames t.b.v. een begeleidingstraject van een kind.

Filmopnames voor intern gebruik, zoals van schoolactiviteiten
of een musical.

Filmopnames voor extern gebruik, zoals voor de website van
de school.
Graag willen wij deze zorgvuldigheid ook van onze ouders vragen.
Regelmatig maken ouders filmopnames van verjaardagen of festiviteiten van kinderen op school. Als deze dan vervolgens zonder toestemming op Facebook of op andere plaatsen op het internet worden geplaatst, wordt er in strijd met de wet op de privacy gehandeld. We willen u vragen dit niet te doen.

Fietslicht controle
Activiteitenkalender
Vorig schooljaar hebben alle ouders een
activiteitenkalender
van school gekregen
met daarop een jaarrooster, verjaardagen
en nuttige informatie.
Dit jaar is het niet gelukt zo’n kalender te
leveren, omdat veel
data lange tijd onzeker
waren. Wij hopen voor
het schooljaar 20182019 weer een kalender te leveren.

Nu de wintertijd is ingegaan en het ’s avonds vroeger donker wordt
en ’s morgens later licht, is het belangrijk dat je goed zichtbaar
bent op de fiets. Voor jezelf en voor andere weggebruikers. Goede
fietsverlichting helpt daarbij.
Op school houden wij al enige jaren de fietsverlichting controle. Op
woensdag 22 november is Cees IJzerman weer bereid om de fietslichten van de kinderen te controleren. Wilt u bijdragen aan veilig
weggebruik van uw kind en zorgen dat de fietsverlichting in orde
is? Dan gaan we met elkaar voor GOED ZICHTBAAR!

NIEUWSFLITSEN
Bankrekening
__________________
De school heeft sinds
enige tijd nog maar één
bankrekening.
Dat is het onderstaande
nummer:
NL67 RABO 0342 7564 00
Het aparte nummer voor
TSO of Contributie is niet
meer in gebruik.

Spreekweek 2
__________________
In week 48 is er weer een
spreekweek. Dat is de
week van 27/11—
01/12.
Ouders die zich zorgen
maken of nieuwsgierig
zijn hoe het gaat, zijn
hartelijk welkom na
schooltijd. Vooraf een afspraak maken voorkomt
onnodig lang wachten.

Sinterklaas
_____________________
Op vrijdag 1 december
hoopt Sinterklaas met enkele Pieten de school te
bezoeken.
Om ca. 8.45 uur komt hij
aan en alle ouders zijn natuurlijk hartelijk welkom
om dit moment op het
schoolplein mee te maken.

