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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
Start instroomgroep
Het leerlingaantal op de Huifkar blijft stijgen. We
zijn dit schooljaar gestart met 88 leerlingen, de
verwachting is dat we vanaf januari iets minder
dan 100 leerlingen hebben. Deze ontwikkeling
heeft gemaakt dat er net als vorig schooljaar weer
gestart gaat worden met een instroomgroep voor
de jongste kinderen. Deze groep zal in januari
gaan starten. Ook zullen er enkele nieuwe
leerlingen in andere groepen instromen. Omdat er
geen lokaal meer tot de beschikking was is in
samenspraak met de MR besloten tot het
verplaatsen van de personeelskamer naar de hal.
In de hal zal een kleine verbouwing plaatsvinden
waarbij er o.a. een schermwand in het midden
geplaatst gaat worden. Deze wand is open en
dicht te schuiven waardoor bij ouderavonden en
optredens dezelfde ruimte nog steeds beschikbaar
is. Er vindt nog een oriëntatie plaats wat betreft de
personele bezetting van deze groep, zodra hier
meer over bekend zal dit medegedeeld worden.

Interne audit
Momenteel vindt er een interne audit plaats in de
zorggroepen. Op alle scholen van Attendiz worden
er kwaliteit onderzoeken (audits) afgenomen door
eigen medewerkers van Attendiz (het auditteam).
Tijdens dit onderzoek bezoekt het auditteam de
groepen en zal zij verschillende gesprekken
voeren.
Het auditteam zal van vele betrokkenen willen
horen hoe zij de school en de kwaliteit van de
school ervaren. Zo zal zij gesprekken gaan voeren
met leerlingen, ouders, leraren, directie en leden
van de commissie voor de begeleiding.
Na het bezoek maakt het auditteam een verslag
van de bevindingen.
De directie krijgt op deze manier een beeld van de
kwaliteit van haar school en de mogelijke
verbeterpunten.

Studiedag 15
november
Denkt u eraan dat de leerlingen vrij zijn op
donderdag 15 november? Alle teamleden van
de Huifkar bezoeken dan het landelijke
congres ‘Positieve psychologie’ in Ede.

Nieuw lid MR
Het nieuwe MR lid is de moeder van Deniz
Teke. Er waren twee reacties binnengekomen,
maar na overleg heeft de andere kandidaat
zich teruggetrokken vanwege de korte
periode dat zijn zoon nog op De Huifkar zal
zitten.

Vernieuwing entree
De Huifkar
Net voor de herfstvakantie was er een
vertegenwoordiging van de bedrijven Sindsnu
en Carto Letters aanwezig op de Huifkar.
Twee bedrijven die op de Haringparty
aanwezig waren waarbij De Huifkar een van
de twee goede doelen was. Zij hebben hun
diensten aangeboden en gaan het
vooraanzicht van de school verzorgen en de
ramen bedrukken. Boven de ingang, maar
ook de ramen in de hal en bij het kantoor.
Daarnaast zullen zij ook de ramen bij het
zwembad en de bewegwijzering meepakken.
Dit alles zullen zij gaan doen zonder
kosten hiervoor te berekenen. De ontwerper
is momenteel bezig met het
ontwerp. Wanneer de werkzaamheden
verricht zullen worden is nog niet bekend.

Koffieochtend
Op maandag 5 november van 8.30 uur tot
9.30 uur is de tweede koffieochtend van dit
schooljaar. Wees welkom!

