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Nieuwsbrief
Overlijden Levi en Saar
In de afgelopen tijd hebben we veel aandacht
besteed aan het overlijden van Levi uit groep 7-8b
en Saar uit groep 3-4. We hopen dat we ruimte
hebben geboden voor elke emotie van leerlingen,
ouders en personeel. Het is een heftige tijd
geweest. Langzaamaan pakken we de draad weer
op, maar we zullen hen niet vergeten. In
samenspraak met de ouderraad en
medezeggenschapsraad hebben we besloten de
gedenktafels op te ruimen en een foto plus kaarsje
neer te zetten bij de thema muur. Zo zijn ze het
hele schooljaar er bij elk thema gewoon bij.
Externe hulp voor het verwerken hiervan is ook
ingeschakeld. De inloopochtend waarbij onder
andere Slachtofferhulp Nederland aanwezig was is
goed verlopen. Mocht u nog contact op willen
nemen met hen dan kan dit via het zorgteam
(Kim, Caren en Thijs).
Het was de wens van ouders Saar om te doneren
aan de Clini Clowns. Omdat ouders geen
advertentie in de krant wilden hebben wij besloten
om € 500 te doneren aan de Clini Clowns.
Afgelopen woensdag is de cheque overhandigd aan
ouders. Aan de vader en broer van Levi zal nog
een geschenk aangeboden worden waarop de
namen van de klasgenoten genoteerd staan.

Onderzoek ZML
onderwijs Enschede
De onderzoeksfase van het projectplan
herpositionering ZML onderwijs is afgerond en
ligt nu voor bij het concern MT van Attendiz
waarna besluitvorming zal volgen.
Onderzocht is de visie van de ZML scholen in
Enschede, de leerling populatie, de
opbrengstgegevens, de formatieve bezetting, de
huisvesting en de financiën. De MR is
meegenomen in het proces, daarnaast is er ook
een toelichting geweest aan de ouders van de
ouderraad in één van de vergaderingen. De
ouderavond zal in december plaatsvinden. U zult
hiervoor een aparte uitnodiging krijgen.

Sinterklaas
Volgende week donderdag zal Sinterklaas
met zijn Pieten De Huifkar weer komen
bezoeken.
We hebben er nu al zin in. Op deze dag zijn
de kinderen al om 12.00 uur vrij.

Toetsweken
Vanwege de omstandigheden die hiernaast
beschreven staan is besloten om de
toetsweken een weekje op te schuiven. Ook
deze week zal er dus nog getoetst worden in
meerdere groepen.

Nationaal
schoolontbijt
Op donderdag 7 november heeft het
nationaal schoolontbijt plaatsgevonden. Wij
hebben er een lunch van gemaakt. Aan
ouders die hebben meegeholpen deze dag:
BEDANKT hiervoor!

Inloopochtend
Op maandag 9 december is er weer de
gelegenheid om een kijkje te nemen in de
groep van uw zoon/dochter. U bent welkom
vanaf 8.30 uur voor een kop koffie/thee. Er is
dan ook gelegenheid om met andere ouders
te kletsen. Vanaf 9.00 uur bent u welkom in
de groepen.
Volgende week zal er een brief meegegeven
worden waarin u kunt aangeven of u er
wel/niet bij bent.

