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Themabezoek Inspectie 
Op donderdag 8 oktober hadden onze directeur en IB-er online 
een themabezoek van de Onderwijsinspectie. In dit 1,5 uur durend 
gesprek is er gesproken over de gang van zaken op school, de re-
sultaten, het sociaal-emotionele klimaat en de schoolpopulatie. Er 
is aangegeven waar we dit jaar en komende jaren mee aan de slag 
gaan. Het was een fijn gesprek en de Onderwijsinspectie zag geen 
reden voor een vervolgafspraak. Dit betekent dat we trots mogen 
zijn op onze school. Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering en 
ontwikkeling, maar daar zijn 
we elke dag zo goed mogelijk 
mee bezig.   

Voorwoord 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij 
de afgelopen activiteiten en schen-
ken we aandacht aan komende  
gebeurtenissen.  
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Agenda november 
 
4 november 
Nationaal Schoolontbijt 
 
9 november 
Start Cito Begin groep 8 
 
9 november 
Cultuurmenu groep 1/2  
 
9 november 
Herfstsignalering groep 3 
 
18 november 
OR-vergadering 
 
23 november 
Sinterklaasfeest 
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Schilderwerk school + update nieuwbouw 
In de herfstvakantie hebben schilders de werkzaamheden binnen in 

het gebouw nagenoeg voltooid. Zo zijn bijvoorbeeld groep 5/6 en 

groep 7/8 ‘opgepimpt’ met een nieuw kleurtje en heeft de hal van 

groep 1/2 en groep 3 ook een nieuw kleurtje gekregen. In de loop 

van deze weken zullen ook buiten zaken worden aangepakt. De 

schommel en het klimrek van groep 1/2 zullen weer een nieuw likje 

verf krijgen, zodat ze er weer fris uitzien. Daarnaast heeft groep 1/2 

nieuwe wastafels gekregen met nieuwe kraantjes, zodat zij weer 

goed hun handjes kunnen wassen.  

Het onderzoek naar een mogelijke nieuwbouw is inmiddels van 

start gegaan. In dit onderzoek worden allerlei zaken onderzocht. U 

moet hierbij bijvoorbeeld denken aan de leerlingenprognose, de 

locatie van het gebouw, de verkeerssituatie, het onderwijsconcept 

en de eventuele partners. De bedoeling is dat dit schooljaar het 

onderzoek wordt afgerond. In dit proces wordt de MR betrokken en 

daarom zal er op de MR-vergadering van 8 december tekst en uit-

leg worden gegeven vanuit de projectgroep die het onderzoek 

doen.  

mailto:dekreeke@ogperspecto.nl
https://dekreeke.ogperspecto.nl/


Herfstwandeling groep 1/2  

26 oktober stond er voor de kinderen van groep 
1/2 een leuke wandeling in het bos op het pro-
gramma. Met de gids van Natuur&Zo, konden 
de kinderen allerlei opdrachten doen en was er 
veel te zien. Er zijn zelfs paddenstoelen gespot 
door de kinderen. Een geslaagde ochtend! 

Oudertevredenheidsvragenlijst  
Maandag 26 oktober is de vragenlijst verstuurd 
om de oudertevredenheid te meten. De ant-
woorden die uit deze vragenlijst naar voren ko-
men, zijn voor onze school belangrijk. Mede 
door Corona is het informele contact met ou-
ders/verzorgers minder. Middels deze vragen-
lijst geven we u de ruimte om feedback te ge-
ven. De bedoeling is dat we vervolgens in ge-
sprek zullen gaan met enkele ouders om van 
gedachten te wisselen en verder in te zoomen 
op de gegeven antwoorden. Alvast bedankt 
voor het invullen.  

Wist u dat? 
• Als u de vrijwillige ouderbijdrage nog niet heeft 

betaald, kunt u dit nog steeds doen? 
• We erg blij zijn met deze vrijwillige bijdrage? 
• U zelf uw kind(eren) af en toe moet controle-

ren op luizen?  
• We ons dit jaar gaan oriënteren op een nieu-

we Engels methode?  
• De regels omtrent COVID19 nog steeds geldig 

zijn? 
 

Peuter-kleutergroep  
Elke donderdag tussen 8.30 uur en 10.00 uur 
zal er een peuter-kleutergroep worden georga-
niseerd. De peuters en kleuters zullen allerlei 
activiteiten doen om elkaar en de school beter 
te leren kennen, maar ook om gericht bezig te 
zijn met ontwikkeling van de kinderen. De oud-
ste kleuters, groep 2, gaan met Juf Elly al acti-
viteiten doen, die kinderen voorbereiden op 
groep 3. Op deze manier snijdt het mes aan 
twee kanten. We zijn hier erg trots op! 

Nationaal Schoolontbijt 
Woensdag 4 november begint de ochtend an-
ders dan we met zijn allen gewend zijn. Deze 
ochtend staat namelijk in het teken van het  
Nationaal Schoolontbijt. Hiermee willen we kin-
deren er bewust van maken dat de dag begin-
nen met een goed en gezond ontbijt van be-
lang is voor je prestaties op school.  Deze och-
tend hoeven kinderen dus thuis niet 
te ontbijten! 

Sinterklaas op school 
Maandag 23 november zal Sinterklaas een be-
zoekje aan school brengen. Op deze dag zullen 
we op school allerlei activiteiten doen, zodat we 
er een echt Sinterklaasfeest van kunnen maken. 
Over de verdere invulling van deze dag krijgt u 
t.z.t. nog nader bericht. We houden hierbij reke-
ning met de geldende COVID19 regels. 


