NIEUWSBRIEF
20 SEPTEMBER 2018
Beste ouders,

In deze eerste ‘echte’ nieuwsbrief van dit schooljaar informeren wij u over het
volgende:
Nieuwe opzet nieuwsbrieven
In de teamvergadering hebben we gekeken naar de inhoud van onze
nieuwsbrieven en het lijkt ons goed om een 2-deling te gaan maken in het
nieuws. We hebben afgesproken dat we het nieuws, dat álle ouders aangaat, in
deze nieuwsbrief plaatsen en dat nieuws uit de groep van uw kind ook per groep
aan u wordt gestuurd, door de groepsleerkracht. Aan het einde van dit schooljaar
gaan we kijken hoe dit bevalt. We horen daarbij ook graag uw mening!
Website
De huidige website (incl. schoolgids) wordt de komende weken aangepast en
bijgewerkt. Halverwege 2019 willen we een nieuwe website presenteren. Wordt
vervolgd.
Digitale Kalender
Op zit moment zijn we bezig met het opstellen van een digitale kalender, met
alle schoolactiviteiten van dit schooljaar, die u als ouders kunt inpassen in uw
eigen agenda. U hoort er spoedig meer over.
Ontwikkeling Kronenburgh
Onze school, die op 1 augustus 2014 is opgericht, is volop in ontwikkeling. Sinds
augustus van dit schooljaar zitten alle kinderen weer samen in één gebouw. Nu
moeten we zorgen dat we als school:
1. Voldoende leerlingen hebben en houden om te mogen blijven bestaan
2. Ons onderwijs goed in kaart hebben gebracht en dat het staat als een huis
3. Het gebouw en directe omgeving verder gaan aanpassen

We zullen u hierover en over nog tal van andere zaken uitgebreid informeren op
de School-Informatieavond van donderdag 18 oktober a.s. Aanvang 19.30 u. U
ontvangt binnenkort nog een aparte uitnodiging voor deze avond.
Ouderpanelavond
Eén van de zaken die op 18 oktober aan bod zullen komen is de
ouderpanelavond. Wij vinden het als school belangrijk om van ouders te horen
hoe er over het onderwijs (of een onderdeel daaruit) gedacht wordt.
Daarom gaan we 2 tot 3 keer per jaar een ouderpanelavond organiseren over
onderwerpen, waarover wij graag uw mening willen horen en met u over van
gedachten willen wisselen.
Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als onze rapportage aan u / de
oudergesprekken / de leerlingenzorg / communicatie / hoogbegaafdheid / regels
en afspraken / etc.
Op deze ouderpanelavonden zullen géén besluiten genomen worden. Wij zullen
als management- en ondersteuningsteam met u in gesprek gaan en uw bijdrage
meenemen in het ontwikkelproces van de school. Er zullen plannen uit voort
vloeien (of wijzigingen in bestaande plannen). Deze worden vervolgens weer
besproken in de medezeggenschapsraad.
De ActiviteitenCommissie
De dames van deze commissie zijn alweer heel druk bezig om het voor uw
kinderen weer op en top te regelen dit schooljaar. Niet alleen voor de kinderen,
overigens…ook voor u! Om een voorbeeld te noemen: De koffie/thee/koekjes op
de Informatieavond van 6 september j.l. was geregeld door…De A.C!
In het mailbericht waarin u deze nieuwsbrief aan heeft getroffen zit ook een brief
van de ActiviteitenCommissie. Leest u deze goed door en noteert u alsjeblieft (nu
moet u dat nog even zelf doen) de data van de activiteiten voor de komende tijd.
Facturen, guide- en coachgroepen
U heeft als het goed is begin deze week de factuur ontvangen voor de bijdrage
‘verkleinde groepen’.
Factuur alle groepen
Komende week sturen wij alle ouders de factuur via de mail toe betreffende de
ouderbijdrage á € 120,- per leerling, waarvan de ActiviteitenCommissie alle
festiviteiten voor de kinderen, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Schoolreis etc kan
bekostigen.
Schoolkoor zoekt Koorkinderen
Meer informatie? Zie de bijlage
Schoolmaatschappelijk Werk
Iedere donderdagmiddag is Sterre Cornelissen van Schoolformaat op onze school
aanwezig voor u of uw kind. Meer info? Zie de bijlage.
Hartelijke groet,
mede namens het team,
Geert-Jan Wijgergangs
Directeur Kronenburgh

