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Beste ouders en verzorgers,
Deze week hebben wij een ontruimingsoefening gehouden; wellicht heeft uw kind erover
verteld. Dat doen we 3 keer per jaar. De eerste keer spreken we alles door met de
kinderen, zodat elk kind (en elke leerkracht) precies weet wat er van hem of haar
verwacht wordt. Ook de datum en het tijdstip is bekend bij iedereen. We bekijken dan
achteraf samen met de werkgroep BHV wat er goed en minder goed gaat en passen
zaken aan als dat nodig blijkt te zijn.
De tweede keer zullen we de week bekend maken, maar niet de exacte dag en tijd. De
derde keer maken we alleen de maand bekend bij de leerkrachten.
Zo is er een opbouw en kan iedereen elke keer oefenen. Zodat, als er een keer echt iets
gebeurt waardoor we moeten ontruimen, we dat in alle rust en zonder paniek kunnen
laten verlopen. De eerste keer ging het in ieder geval al geweldig!

Zoals we al eerder hebben aangekondigd, nodigen we u uit voor een
algemene ouderavond op dinsdag 9 oktober a.s. We willen u dan
bijpraten over de ontwikkelingen van de school in de afgelopen 2 jaar
en onze plannen voor de komende tijd. Zaken die voorbij zullen
komen zijn o.a.:


Uitslagen van de kwaliteit enquêtes van voorjaar 2018



Onze acties die daaruit en uit andere bronnen voortkomen



Wat kunt u in de klassen zien gebeuren op D’n Overkant
(methodes, leerkrachtengedrag etc.)

De deuren gaan om 19 uur open. U bent dan welkom voor een kopje
koffie. De avond zal starten om 19.15 uur. U ontvangt hiervoor
komende week via MijnSchoolinfo nog een uitnodiging waarbij u
kunt aangeven of u aanwezig zult zijn.
U zult begrijpen dat er uiteraard ruimte is voor vragen, maar dat we
niet ingaan op individuele gevallen. Hiervoor kunt u altijd een
afspraak met ons maken.
We hopen op een hoge opkomst!

