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Wist u dat…
deze week de ‘gouden
regel’ over het op tijd
beginnen centraal
staat?
Beste ouders/verzorgers,
Vandaag nemen we jullie weer mee met een nieuwe gouden
regel en wel de volgende:
Je kunt best wel verzinnen, dat we op tijd gaan beginnen!
Logisch eigenlijk toch.
Iedere school is gebonden aan een vast aantal onderwijsuren en
de onderwijsinspectie houdt toezicht of scholen zich daar aan
houden.
Dat is de theorie, maar nu de praktijk.
U brengt uw kind in de ochtend naar school en geeft gauw iets
door aan de leerkracht, zoals; Jantje heeft slecht geslapen,
gymtas vergeten, straks naar de tandarts en meer van dat soort
korte mededelingen. Heel begrijpelijk en de leerkracht staat u
dan ook vriendelijk te woord.
Natuurlijk is het andersom ook wel eens het geval. De leerkracht
die gauw nog even vraagt of u kunt rijden voor dat uitstapje, of
dat het briefje voor het tien-minutengesprek al ingeleverd is.
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Agenda:
Elke vrijdagochtend
Koffieuurtje ouders

Zaterdag 17 november
Sint in NL
Zondag 18 november
Open dag Rooi Pannen
Week van 19 november
Anita afwezig
Woensdag 28 november
Zingen jarigen november
Woensdag 5 december
Sintviering
Juf Anita jarig
Donderdag 6 december
Ochtend vrij
Vrijdag 7 december
Spreekuur SMW

Alles bij elkaar optellend, lekt er zo aan het begin van de dag al
wat onderwijstijd weg. We gaan er samen voor zorgen dat we
ook echt op tijd kunnen beginnen. Een herinnering dat uw kind
een afspraak bij de huisarts, therapeut of orthodontist heeft, kan
wellicht een dag vooraf via mail doorgegeven worden? U kunt uw
kind in de ochtend helpen herinneren dat de gymtas mee naar
school moet?
De leerkracht kan via klasbord een vraag stellen, of via mail
natuurlijk als u geen klasbord heeft.
Uiteraard is er ook de mogelijkheid een afspraak te maken voor
een uitgebreider gesprek tussen ouders en leerkrachten.
Natuurlijk blijft de inloop er om toch heel even iets te kunnen
zeggen, maar we hebben als team afgesproken dat de deur op
tijd dicht gaat zodat we kunnen beginnen met de lessen.
Als we er samen mee aan de slag gaan, komt dat zeker goed.
Alvast bedankt voor de medewerking.

U vindt onze nieuwsbrief ook op onze website: www.kameleon-goirle.nl
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Pietengym groepen 1 t/m 4
Aanstaande dinsdagmiddag 20 november krijgen de groepen
1 t/m 4 pietengym in onze gymzaal. De kinderen hebben
hiervoor gymschoenen nodig. Ze mogen deze dag verkleed als
piet, of met een pietenmuts naar school komen. Ze hoeven
hiervoor geen speciale gymkleding mee te brengen.

Nieuwe leden Raad van Toezicht Edu-Ley
Namens de Raad van Toezicht van Edu-Ley delen wij u mede
dat er twee nieuwe leden zijn benoemd.
Op de portefeuille onderwijs: mevr. Renate O’Prinsen
Mevr. O’Prinsen geeft aan dat zij in haar toezichthoudende rol
haar opgedane ervaring, brede achtergrond en kwaliteiten wil
benutten om nog meer van waarde te zijn voor de
samenleving en de bron van duurzame ontwikkeling: het
basisonderwijs. Samenwerking en de dialoog voeren zijn hier
voor haar onlosmakelijk mee verbonden.
Portefeuille financiën: dhr. Kees van Santvliet
Dhr. van Santvliet wil zijn kennis en ervaring inzetten om bij
te dragen aan een duidelijke en transparante planning en
verantwoording van de inzet van de financiële middelen. Dit
onder de voorwaarde dat die inzet in lijn is met de visie van
Edu-Ley op het onderwijs en dat daarbij de continuïteit van
Edu-Ley verzekerd blijft.
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