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Vervanging
De afgelopen twee weken hebben we 10 dagen vervanging kunnen regelen.

Keuvelen en keuveltentoonstelling
Aanstaande dinsdag gaan we weer van start om met alle kinderen op school lampionnen te maken
voor Sint Maarten. Kinderen mogen ook zelf specifieke materialen mee naar school nemen.
Uiteraard hebben we op school ook allerlei basismateriaal beschikbaar.

Op donderdag 10 november is de keuveltentoonstelling van 18.00u - 19.00u. Wilt u eraan denken
om uw kind een lampionstok met lampje, voorzien van naam, mee naar school te geven?

U kunt in het kindcentrum alle klassen en groepen (in het hoofdgebouw, ʻt Snippertje en de
gymzaal) bezoeken samen met uw kind(eren) en de keuvels (lampionnen) bewonderen.

Appreciative inquiry (waarderend onderzoeken)
Binnen stichting Surplus hebben we het afgelopen jaar onderzocht op welke manier we met een
kritisch positieve blik met elkaar mee kunnen kijken naar de kwaliteit van het onderwijs op de
verschillende scholen. Tweejaarlijks is er op iedere school een school ontwikkel gesprek met de
bestuurder, beleidsmedewerker kwaliteit en ontwikkeling en een collega directeur. Iedere 3 a 4 jaar
vindt er daarnaast een audit plaats op school (een soort verdieping van het school ontwikkel
gesprek), waarbij een kleine groep directeuren en IBʼers onderzoek doet naar de kwaliteit op een
school.

Vanaf dit schooljaar gaan we dat doen vanuit waarderend onderzoek: appreciative inquiry.
Appreciative inquiry is een manier van kijken en doen. Het is een buitengewoon krachtig
instrument om positieve verandering te genereren. Alle directeuren, een aantal IBʼers en een aantal
leerkrachten worden hierin geschoold en getraind. Voor De Snip betekent dit dat juf Kim, juf Maike,
juf Joyce en juf Petra een 2 daagse training zullen volgen en proefaudits op scholen zullen
afnemen. Voor groep 6 betekent dit dat er op 1 en 17 november vervanging voor de groep is. Juf
Mirjam (van groep 4 en 7) zal dan voor groep 6 staan.

Karin, van schoolmaatschappelijk werk, een dag afwezig
Op woensdag 9 november zal Karin, van schoolmaatschappelijk werk, niet aanwezig zijn op
school.



Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u geen bijlagen.

Belangrijke data
- 28 oktober: Studiedag; alle kinderen zijn vrij

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op woensdag 9 november.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders


