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Uitslag van de enquête continurooster
In de bijlage van deze nieuwsbrief kunt u zien hoe er
over de hele linie is geantwoord op de gestelde
vragen.
De vragen zijn uitgezet bij leerlingen, ouders en het
team.
Nu is het zaak om de uitslagen naast elkaar neer te gaan leggen en de verschillende scenario’s
door te rekenen. In nauw overleg met het team en de MR gaan we tot een advies komen. Het is
de bedoeling dat we voor de voorjaarsvakantie tot een besluit zijn gekomen rond het
continurooster.
Voortgangsgesprekken
In de week van 23 t/m 27 november staan de voortgangsgesprekken (gr. 1 t/m 7) en
adviesgesprekken (gr. 8) gepland.

Omdat we het belangrijk vinden om ouders/verzorgers te spreken, maar we ook te maken
hebben met de maatregelen, zullen we de gesprekken telefonisch voeren of via videobellen.
Uiteraard voeren we de gesprekken liever live en we hopen van harte dat dat tijdens de
gesprekken in februari weer mogelijk is.
Mocht u deze gespreksronde een contactmoment met de leerkracht willen om over de
voortgang van uw kind(eren) te spreken, dan kunt u dat op de gebruikelijke manier via de
intekenlijsten in Parro kenbaar maken. Vanaf vrijdag 30 november kunt u in Parro zien
wanneer de leerkrachten beschikbaar zijn. Zij zullen aangeven op welke momenten een
afspraak telefonisch zal zijn of via videobellen.
Het kan ook zijn dat de leerkracht u graag wil spreken, dan zal hij/zij hierover contact met u
opnemen.
Teamvergadering
In de afgelopen maanden hebben we met het hele team en de leerlingen gewerkt aan het doel
“Maak van je groep een team” met als overkoepelend thema “Sociale Veiligheid”. Gisteren
hebben we dit met het hele team geëvalueerd en d.m.v. filmpjes gezien welke acties hier
allemaal op zijn gezet. Heel fijn om te constateren dat het effect heeft gehad om dit zo met
zijn allen aan te pakken! Aankomende maanden gaan we aan het werk met het thema
“Eigenaarschap” met als doel: “De leerlingen (krijgen en) nemen verantwoordelijkheid voor hun
eigen leerproces aan de hand van duidelijke doelen.

Sint
Afgelopen week zijn de gebouwen weer versierd en gezellig gemaakt. Sinterklaas is welkom op
school! (Schoolcommissieouders bedankt!) De lootjes voor de surprises worden vandaag weer
getrokken in de bovenbouwgroepen...

TSO op de
Schelfhorst
Het is elke dag weer een puzzel om
voldoende overblijfkrachten te hebben om alle groepen te bemensen. Gelukkig
heeft Carina nauwe banden met de TSO van de Stromen. Daarom gebeurt het
wel eens dat er hulp van de overblijf van de Stromen komt om op onze school de
overblijf door te kunnen laten gaan.
Wij zijn heel blij met de ervaren krachten van de Stromen die bij ons de overblijf komt
ondersteunen.
Belangrijke data:
Dinsdag 17 november
Week 48
Woensdag 25 november
Vrijdag 4 december
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Continurooster groepen 5 t/m 8 i.v.m. Sintviering

