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Agenda
•

3 december
- Sinterklaasfeest

•

6 december;
- Studiedag; alle kinderen vrij

•

23 december;
- Nieuwsbrief 4
24 december-;
- Lesdag tot 12.00

•
•

25 december t/m 9 januari;
- Kerstvakantie

Jarigen in december

Milo
Carmen

Samen op weg
naar je eigen
toekomst!

Arda
Sem

Jelle

Hartelijk gefeliciteerd en fijne verjaardag!
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VOORWOORD
Beste ouder, verzorger of anders betrokkene bij de school,
Fijn dat u (wederom) de moeite neemt om onze nieuwsbrief te lezen. Zo blijft u op de hoogte van de laatste nieuwtjes
en ontwikkelingen.
Na een prettige en rustige start van het schooljaar, merken we dat Corona meer en meer de kop opsteekt en dat we
wederom genoodzaakt zijn om extra maatregelen te nemen. We blijven hopen dat we er deze keer zo min mogelijk last
van hebben in directe zin. We streven ernaar om goed met u in contact te blijven, om samen ‘onze kinderen’ zo goed
mogelijk te kunnen begeleiden.
De komende weken staan in het teken van de decembervieringen (Sint & Kerst). We hopen er, ondanks mogelijke
maatregelen, weer een mooie periode van te maken.
In deze nieuwsbrief leest u onder andere over:
•
•
•

Tevredenheidsonderzoek
Sinterklaasfeest
Contactgegevens logopedisch centrum

Veel leesplezier en tot ziens!
Martin van Meurs | Adjunct directeur ‘t Talent
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SINTERKLAASFEEST
Afgelopen week, deze week en volgende week staan uiteraard weer
traditiegetrouw in het teken van het Sinterklaasfeest. Er zijn dan ook al
volop voorbereidingen getroffen door de leerkrachten en de
ouderraad om er weer iets moois van te maken voor al onze kinderen.
Zo is de school versierd, is er gezorgd voor wat lekkers voor iedereen
en krijgen alle kinderen op 3 december een cadeautje vanuit de
ouderraad.
Daarnaast was vandaag rommelpiet langs geweest in de
onderbouwgroepen en hebben ze eerder al iets in hun schoen (slof)
gekregen.

De wisselende maatregelen van het RIVM maken dat we
nog niet precies weten hoe het Sinterklaasfeest er op 3
december voor de onderbouw uit zal zien. Definitieve
informatie over deze dag ontvangt u van de leerkracht
zodra we weten wat er wel en niet mag. We gaan er hoe
dan ook iets leuks van maken met de kinderen!

TEVREDENHEIDSONDERZOEK
Om ons onderwijs en de organisatie daarvan zo goed mogelijk vorm te geven, vragen we uw mening!
Op 11 november hebben we alle ouders/verzorgers een link gestuurd naar een korte enquête omtrent de
oudertevredenheid, met de vraag deze in te vullen.
Vooralsnog zijn er helaas maar 15 reacties op gekomen. Dit is te weinig om een reëel beeld te kunnen vormen van de
huidige status van tevredenheid en mogelijke speerpunten te bepalen voor de toekomst om de tevredenheid verder te
verhogen.
Ik wil u dan ook via deze weg verzoeken om alsnog de enquête in te vullen. De link is verstuurd naar het op school
bekende e-mailadres. Dit betekent dat in de meeste gevallen zowel vader als moeder de enquête in kan vullen. Dit is
ook nodig, want voor de gewenste betrouwbaarheid hebben we minimaal 67 van de 82 mogelijke reacties nodig.
Het kost u maximaal 5 minuten tijd en u helpt ons er ontzettend mee.
Mocht u de link niet kunnen openen of de mail met link niet
meer hebben, dan kunt u contact opnemen met onze
administratief medewerkster Karine Vincenten
(k.vincenten@skoposschijndel.nl). Zij kan u de link opnieuw
toesturen.
Alvast bedankt!
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CONTACTGEGEVENS LOGOPEDISCH CENTRUM
Zoals u in de eerste nieuwsbrief heeft kunnen lezen werken we op school sinds dit schooljaar samen met logopedisch
centrum Bonnier.
Dit houdt in dat er tijdens de therapie korte lijntjes zijn tussen de logopediste en leerkrachten zodat de voortgang in de
klas voortgezet kan worden. En het draagt bij aan laagdrempelig advies en consultatie voor ouders en leerkrachten
met twijfels over de specifieke taalontwikkeling van kinderen.
Mocht u contact op willen nemen met het logopedisch centrum dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Bonnier Logopedisch Centrum, locatie Schijndel
Steeg 6H
5482 WN, Schijndel
Telefoonnummer 073-5496708
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