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Nieuwe leerlingen
Arini, groep 3/4
Ahmad, Schakelklas
We wensen jullie een fijne schooltijd toe!
Vakanties en vrije dagen
Kerstvakantie van 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Wij wensen iedereen een hele fijne feestdagen en een prettige vakantie!
Schoolfruit
We zijn enthousiast gestart met het EU-schoolfruitproject. We zien dat kinderen
nog steeds hun normale tien-uurtje mee naar school nemen, hierdoor heeft niet
elk kind trek in het schoolfruit. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van het
EU-schoolfruitproject kunt u zien wat uw kind de volgende week krijgt, u kunt
hierop het tien-uurtje aanpassen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via:
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/NieuwsbriefEU-Schoolfruit.htm#tab1

Kerstactiviteiten op school
Op donderdag 20 december vieren wij Kerst op
school. Dat doen we, zoals elk jaar, met een
gezamenlijke viering in de hal en daarna een
heerlijke kerstmaaltijd in de klas. Hieronder volgt
alle informatie rondom Kerst.
Op maandag 10 december worden vanaf 13:15
uur de hal en de gangen van de school in
Kerstsferen gebracht. Hiervoor zijn we hard op
zoek naar ouders die daarbij kunnen helpen. Je
kunt je aanmelden op de intekenlijsten die bij elke
klas hangen.
Vanaf maandag 10 december zal er in elke klas
een kerstboekje liggen, waarin allerlei gerechten
staan. Het is de bedoeling dat elk kind een gerecht kiest en deze maakt. Een
eigen idee voor een gerecht kan natuurlijk ook.
Op donderdag 20 december hebben alle kinderen een continurooster.
Dit betekent dat alle kinderen van 8:30 tot 14:00 naar school gaan. Alle kinderen
blijven die dag over in hun eigen klas.
Elk kind moet zelf voor een gezonde lunch zorgen (brood en drinken).
De kerstviering op 20 december is ’s avonds van 17:00 uur-19:00 uur.
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Alle kinderen moeten voor het diner zelf een bord, beker en bestek meenemen
naar school, deze gaan ook weer vies mee naar huis. Vanaf 16:45 uur zullen de
deuren open gaan, dan kan ook het eten naar de klassen worden gebracht.
Vanaf 18:45 uur staat er in de hal van de school een kopje koffie voor u klaar.
Aansluitend kunt u dan om 19:00 uur uw kind ophalen.
Op vrijdag 21 december ruimen we alle Kerstspullen weer op. Dit doen we
‘s morgens, onder schooltijd. Wie komt ons hierbij helpen?
Ouderportaal
Vanaf het begin van dit schooljaar werken wij op OBS de
Tarthorst met het ouderportaal. Wij merken helaas dat nog
niet alle ouders van onze school zich hiervoor hebben
aangemeld. Het is belangrijk dat u dit wel doet, omdat alle
informatie betreffende uw kind(eren) via dit ouderportaal
verzonden gaan worden. Denk hierbij aan de
nieuwsbrief en het inplannen van de rapport gesprekken.
Ook het doorgeven van afwezigheid van uw kind gaat via het
ouderportaal.
Als u meer informatie wilt over dit ouderportaal, kunt u het beste kijken
op: https://www.basisonline.nl/Ouderportaal
Hier staat het ouderportaal en de mogelijkheden die het biedt, duidelijk
uitgelegd. Tevens kunt u hier een link vinden naar de Ouderportaal App om het
u nog gemakkelijker te maken.
Sinterklaas
Op 5 december heeft de Sint en zijn 3 pieten onze school bezocht. Alle kinderen
hebben voor Sint gezongen, we hebben veel pepernoten gegeten en alle
leerlingen kregen een cadeau. Het was een hele gezellige feestdag! Alle ouders
die geholpen hebben, dank voor jullie inzet!
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Vragenlijst ouders PPO
Beste Ouder,
Binnenkort krijgt u van de school van uw kind(eren) een uitnodiging om deel te
nemen aan de enquête ‘Vragenlijst Ouders PPO’.
De vragenlijst is opgesteld door Stichting Partners Primair Onderwijs de Link
(PPO de Link), het bestuur waaronder de school van uw kind(eren) valt, en wordt
op alle scholen binnen de stichting verspreid.
We vinden de kwaliteit van onze scholen en ons onderwijs erg belangrijk, daarom
evalueren we onze prestaties op verschillende manieren en vanuit verschillende
perspectieven.
Ook uw ervaring en mening zijn voor ons van grote waarde.
We vragen u om ons te voorzien van feedback op verschillende gebieden.
Van onderwijsinhoudelijke keuzes en het welbevinden van uw kind tot de
uitstraling van het gebouw: alles komt voorbij.
U ontvangt van ons per gezin één vragenlijst en kunt zelf bepalen wie van de
ouders of verzorgers de lijst invult.
Wanneer u meerdere kinderen op onze school hebt, vragen we u te kiezen voor
welk kind u de vragen beantwoordt.
We hopen dat u een moment de tijd wilt nemen om ons te voorzien van uw
waardevolle feedback.
Uiteraard gaan we discreet om met de gegevens en zullen de vragenlijsten niet
koppelen aan namen van ouders en
kinderen.
Michel Buurman
Algemeen directeur, PPO de Link
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