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Continurooster en MR
Vorige keer hebben we u al bericht dat de uitslag van de
enquête m.b.t. een continurooster erg duidelijk was. In de
afgelopen MR vergadering van 13 oktober hebben we
unaniem besloten dat het continurooster doorgaat. Dit
betekent voor de school dat we volgend schooljaar (20162017) met een ander rooster gaan werken. Wat precies de
tijden gaan worden, gaan we nu uitzoeken. Ieder kind moet
namelijk minimaal 7520 uur kunnen maken in een 8 jarige
schoolloopbaan. Alle jaren moeten nu bekeken worden om
te kijken of onze groepen hieraan kunnen voldoen. Dit gaan
we de komende tijd uitzoeken en houden u op de hoogte.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij de MR (zie schoolgids
voor de namen) of bij de directeur van de school.
MR jaarverslag.
Bijgaand treft u ook het jaarverslag van de MR aan

Verkeerssituatie
Deze week is er een volgend overleg tussen de gemeente,
alle gebruikers van het gebouw en Veilig verkeer Nederland
over de verkeerssituatie rond het schoolgebouw. M.n. aan
de kant van de Rozenstraat en tijdens regen is het
onoverzichtelijk. We doen een dringen beroep op u om mee
te werken aan de veiligheid van de kinderen.
Vanuit het overleg komen er waarschijnlijk enkele acties. U
wordt hierover nader geïnformeerd.
Zie volgende pagina

Welkom op school!
In groep 1 zijn Julijn Berk en Mats Wentink erbij gekomen.
Julijn en Mats van harte welkom en een fijne tijd op
Rozengaardsweide gewenst!

Agenda
26/10 Nieuwsroos 5
Ouderformulieren mee voor gesprekken
28/10: Hoofdluiscontrole
20.00: OR vergadering
30/10: Maandsluiting groep 7
9/11:

Nieuwsroos 6

11/11: Schoolontbijt
12/11: Studiedag, alle leerlingen vrij
16/11t/m19/11: gesprekken met ouders
18/11: M.R. vergadering
23/11: Nieuwsroos 7
27/11: Maandsluiting groep 1/2

Inloop
Zoals aangegeven zijn we na de herfstvakantie gestart met
10 minuten inloop voor schooltijd. Vanmorgen is dit heel
goed verlopen!
’s Middags is de school geopend vanaf 13.05.

Oudergesprekken
Bijgaand treft u de formulieren voor de oudergesprekken
aan in november.
NB: Indien u dit formulier liever op papier heeft, graag een
berichtje aan de leerkracht, dan wordt ervoor gezorgd.
Zie volgende pagina

Aan:
Datum:
Betreft:

de ouders van onze leerlingen
26-10-2015
oudervragenlijst

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Net als vorig schooljaar gaan wij in november graag in gesprek met u over de vorderingen en
de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.
Wij denken dat u, als ouder, uw kind het beste kent, vandaar dat wij veel belang hechten aan
wat uw ervaring is met uw kind. Dit gesprek noemen wij het ouder-vertel-gesprek.
In het tweede en derde contactgesprek wordt meer de nadruk gelegd op de vorderingen van
uw kind en uiteraard bespreken we daar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Het eerste contactgesprek zal plaatsvinden aan de hand van de oudervragenlijst die u van
tevoren invult.
In het ouder-vertel-gesprek geven wij ouders/verzorgers graag de ruimte om ons beeld van de
kinderen completer te maken. Dit completere beeld moet de leerkrachten in staat stellen om
nog beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van elk kind. Het is dus erg belangrijk om
het formulier zo realistisch mogelijk in te vullen en niet aan te geven wat de gewenste situatie
is.
Het is de bedoeling dat u het ingevulde formulier mee neemt naar het contactgesprek. Voor
elk kind moet een vragenlijst ingevuld worden. De vragenlijst blijft op school en wordt
vertrouwelijk behandeld.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, als u vragen heeft kunt u natuurlijk
altijd bij ons terecht.

Met vriendelijke groet,
Team Rozengaardsweide.

