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Enschede

ouders bij de school te hebben
aangeven dat het echt fijn om zulke betrokken
bedanken voor uw komst en nogmaals
inloopochtend. Vanaf deze plek wil ik u
Op 15 december was er een hele druk bezette
Inloopochtend
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Nieuwsbrief
Triest bericht
Afgelopen weekend is de moeder van Levi Frolich
uit groep 7-8 plotseling overleden. De moeder van
Levi bracht hem altijd naar school en velen van
jullie kenden haar. Samen met de leerlingen van
groep 7-8 is het overlijden besproken. Er is een
verhaal voorgelezen, er zijn kleurplaten gemaakt
en voor emoties is volop aandacht geweest.
De ouders van de leerlingen uit groep 7-8 zijn
middels een brief ingelicht en hebben samen iets
aangeboden aan Levi.
We wensen familie, vrienden en betrokkenen veel
sterkte toe.

Versoepeling regel
binnenkomst
Per ingang van dit schooljaar was gesteld dat er
niet eerder dan 8.30 uur de school binnen
gekomen mocht worden. Naar aanleiding van deze
nieuwe regel is met de MR-leden besproken hoe
dit tot nu toe verloopt.

Informatie avond
Op maandag 10 september vond de
informatieavond plaats. De opkomst was
goed. Van 39 leerlingen waren er ouders
aanwezig. Na de markt is er in de klas uitleg
gegeven over de lessen in de groep en zijn
praktische zaken besproken.

MR verkiezingen
De MR heeft twee reacties binnen gekregen.
Met deze ouders wordt contact opgenomen.
Meer nieuws hierover volgt.

Verbouwing
gespreksruimte
Bouwbedrijf Stokkers is druk bezig geweest
met de verbouwing van de gespreksruimte
achter het kantoor van de directie. De
werkzaamheden zijn inmiddeld afgerond en er
zijn twee mooie ruimtes gecreerd. Dit geeft
extra mogelijkheden voor het geven van
therapieen.

Conclusie was dat we unaniem vonden dat een
versoepeling op zijn plaats is. Om de
ouderbetrokkenheid, gastvrijheid, de beperkte
Daarnaast zijn er op het plein achter de
contacten tussen ouders onderling en het welkome
school twee nieuwe schommels geplaatst.
gevoel te kunnen vergroten stellen we deze regel
Hier wordt volop gebruik van gemaakt.
bij. We zouden u als ouder willen vragen rekening
te houden met de gewenste tijd van binnenkomst.
Mocht u wel een keer eerder zijn dan 8.30 uur
kunt u gerust binnenkomen. Het blijft echter wel
zo dat het personeel om 8.30 uur de leerlingen
Op maandag 1 oktober van 8.30 uur tot 9.30
komt ophalen uit de hal en dat het goed is om te
uur is de eerste koffieochtend van dit
beseffen dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw
schooljaar. Inmiddels is een brief hierover
kind tot 8.30 uur.
verstuurd. We hopen natuurlijk dat u ook een
kopje koffie of thee komt drinken.
Tot slot is het goed om te weten dat er een traject
samen met gemeente loopt om extra
parkeerplekken te gaan creeeren, dit om ook de
verkeerschaos tegen te gaan. Gemeente geeft aan Volgt u ons al op Facebook?
liever niet te zien dat er in de berm geparkeerd
https://www.facebook.com/SODeHuifkar/
wordt.
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