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Algemeen 
 

Leerlingmediatoren 

Afgelopen woensdag hebben we een klein 

feestje gevierd. De eerste lichting 

leerlingmediatoren ontving hun certificaat. De 

wijkagent, dhr. Boerendans, reikte de 

diploma’s uit. Na drie opleidingsmiddagen zijn 

ze nu klaar voor het echte werk. Vanaf 

aanstaande maandag hebben ze in tweetallen 

dienst tijdens de morgenpauze.  

 

Kerstfeestvieringen 

In de laatste week voor de kerstvakantie hopen 

we het kerstfeest te vieren. Vanwege het 

coronavirus hebben we het programma aan 

moeten passen. Helaas kunnen we u dit jaar 

niet uitnodigen. We hebben er daarom voor 

gekozen om het kerstfeest op dinsdagmiddag 

15 december in de aula van de school te vieren. 

Van deze viering maken we een beeldopname 

die we vrijdagavond 18 december online 

zetten. Op die manier kan het kersfeest toch 

doorgaan en hebt u gelegenheid om er samen 

met uw kind naar te kijken.  

 

Leerlingen 
 
IB-gesprekken 

Volgende week staan de IB-gesprekken 

gepland. Tijdens deze gesprekken bespreken 

de leerkrachten en de intern begeleiders de 

leerlingen en resultaten (sociaal en cognitief). 

Naar aanleiding van deze gesprekken volgt 

binnenkort een nieuw zorgrooster. Zo dragen 

we met elkaar verantwoordelijkheid voor de 

leerlingenzorg op onze school.  

 
Personeel 
 

Vacature 

Aanstaande dinsdag hebben we een aantal 

sollicitatiegesprekken gepland voor de 

vacature van onderwijsassistent. We hopen 

binnenkort iemand te kunnen benoemen.  

 

Binnenkort 
 

Creatieve middag 

Volgende week donderdagmiddag is er weer 

een creatieve middag voor de leerlingen van de 

bovenbouw. De term dekt de lading eigenlijk 

niet helemaal meer. Naast creatieve 

workshops, zijn er ook een activiteiten die zich 

richten op de natuur en sport en spel. In ieder 

geval gaat het deze middag in het bijzonder om 

het ‘leren door doen’. We kijken ernaar uit!  

 

Agenda  
Voor alle data geldt: Deo Volente. 

 

19 november Creatieve middag  

 

23 november Verjaardag juf De Niet 
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Hartelijke groet namens het team, 

G.J. Brussaard 


