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Enquete oudergesprek
Vorige week heeft u met de leerkracht(en) van uw kind(eren) een
oudergesprek gevoerd over het welzijn en de leerprestaties van uw
kin(deren). Wij zijn zeer benieuwd naar uw mening ten aanzien van
het gevoerde oudergesprek. Vandaar dat we u hierover enkele vragen willen stellen. We hopen dan ook dat u wilt deelnemen aan de
enquête. de link hiervoor vindt u hieronder.
https://forms.gle/dSL8g2bm6Xuqa4pk9
Koffieochtend afgelast
De koffieochtend die gepland staat op woensdag 24 november gaat
door de huidige coronamaatregelen helaas niet door.
Sinterklaas
Op vrijdag 3 december gaan we het Sinterklaasfeest vieren. Het gaat
een groot feest worden voor alle leerlingen. We zullen Sinterklaas rond
08.45 uur ontvangen. In verband met de huidige corona maatregelen worden ouders vriendelijk verzocht om hierbij niet aanwezig te zijn.
Daarnaast mogen we ook dit jaar geen hulpouders in de school ontvangen.
Nieuwe leerlingen
In de afgelopen periode zijn Lorin Motawea en
Lynn Vos bij ons op school gestart. We wensen de
beide dames een fijne tijd op de Hekakker.
Inloggen ouderportaal
We merken dat het inloggen in het ouderportaal nog niet voor alle
ouders soepel verloopt. Heeft u problemen met inloggen, heeft u nog
geen inlogcode ontvangen of bent u uw wachtwoord vergeten?
Stuur dan gerust een mailtje naar irenevanderveen@obsdehekakker.nl
dan lossen we het samen op.
Kort verslag van de MR vergadering van 6 oktober en 9 november
Tijdens de MR vergadering van 6 oktober jl. was onze IB’er Rita te gast.
Zij gaf uitleg over de 1-Zorgroute, zoals die op de Hekakker gehanteerd wordt. Het is een eenduidige route, waarbij er handelings- en
opbrengstgericht wordt gewerkt op cognitief en sociaal emotioneel
gebied. Wat hebben kinderen nodig voor de volgende stap in het
onderwijs.
Verder was de communicatie van de leerkracht naar ouders aan bod.
Hoe communiceren we? Hoe zien ouders dit het liefst?

BELANGRIJKE
DATA:
3 december
Sinterklaasfeest
op school
5 december
Sinterklaas
6 december
Nieuwsbrief 7
6 december
Prinses Amalia jarig
6 december
GMR
20 december
Nieuwsbrief 8
22 december
Kerstmaaltijd
24 december
alle leerlingen om
12.00 uur vrij
25 en 26 december
1ste en 2de Kerstdag
31 december
Oudejaarsdag
1 januari
Nieuwjaarsdag
27 december
t/m 7 januari
Kerstvakantie
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In dit interactieve gedeelte met de ouder- en leerkrachtgeleding
werden verschillende punten aangedragen en besproken. Bijvoorbeeld het gebruik van Klasbord, de informatieve ouderavond, maar
ook: Geven we gemaakte toetsen mee naar huis?
In de vergadering van 9 november werd het Pestprotocol besproken.
Hoe wordt dit gehanteerd op de Hekakker? Wat doen we aan de
voorkant om het pesten te voorkomen? Wat doen we als pestgedrag
geconstateerd wordt?
Verder was er een terugkoppeling over de vorm van de ateliers voor
de bovenbouw op vrijdagmiddag en werden de gevolgen van de
COVID regelementen op onze activiteiten besproken. Een uitgebreid
verslag van de MR vergaderingen kunt u vinden op onze website na
goedkeuring van de notulen.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker
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