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AGENDA

NOVEMBER
01
01 t/m 26
11
17

Bags 2 school actie
Thema: Onze aarde
Sint Maarten
Studiemiddag Leerkrachten (Leerlingen vanaf 12. 00 uur vrij)

DECEMBER
03
23
25 t/m 9 jan

Sinterklaasfeest
Kerstfeest
Kerstvakantie

WELKOM
Op 9 november wordt Eveline 4 jaar. Zij heeft al een aantal keer proefgedraaid bij de kleuters. We wensen Eveline
veel plezier op de Meerpaal.

VOORLEESWEDSTRIJD
Tijdens de Kinderboekenweek was er extra aandacht voor het leren lezen. In verschillende groepen werd er
voorgelezen, verhalen geschreven en gewerkt aan het thema beroepen. In de groepen 5 t/m 8 werd er ook een
voorleeswedstrijd gehouden. Uit elke groep kwam er een winnaar naar voren die op vrijdagochtend ging voorlezen
in de finale. In het speellokaal werd er voorgelezen voor de kleuters. Maurits, Semaria, Gloria, Wiebren en Briska
waren de klasse winnaars. In een spannende finale werd Maurtis de winnaar van de groepen 5 en 6 en Wiebren de
winnaar van groep 7 en 8. Alle klasse winnaars kregen het Kinderboekenweekgeschenk en de Wiebren en Maurits
kregen een mooi boek, aangeboden door de OR.
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TEVREDENHEIDSONDERZOEK
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs is voor ons erg belangrijk. Om te bepalen waar de
kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening voor ons van belang. Daarom nemen we iedere twee jaar een
oudertevredenheidsonderzoek af.
De doelstelling van dit onderzoek is dat we graag van u te horen krijgen waar u tevreden over bent. Daarnaast om
verbeteringen door te voeren op punten waarop onze ouders/verzorgers dit het meeste nodig vinden. Door deel te
nemen aan dit onderzoek, geeft u input en feedback.
Ieder gezin krijgt één vragenlijst.
We verzoeken u de lijst in te vullen voor het oudste kind bij ons op school.
Op donderdag 4 november wordt u via email uitgenodigd om deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek. Wilt u
voor donderdag 18 november reageren?
Het invullen zal een paar minuten van uw tijd vragen. Het zijn 10 korte vragen en u kunt een rapportcijfer geven.
Ook zullen de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 en de teamleden een vragenlijst invullen.

OPENING THEMA ONZE AARDE
Afgelopen maandag is het thema “ onze aarde” gestart. In de bovenbouw, middenbouw en onderbouw werden
verschillende quizzen afgenomen. Bij elke goede vraag kreeg de klas een puzzelstuk. De puzzelstukjes vormden een
mooie puzzel die aansloot bij het thema. De komende weken zal onze aarde worden bekeken vanuit verschillende
hoeken.

Hartelijke groet, team de Meerpaal
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