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Even bijpraten; 
 
  
Effectieve onderwijstijd gewonnen bij de dagstart! 
Wij zijn erg tevreden over de ontwikkelingen rond de dagstart. De bel laat duidelijk horen 
wanneer je de school in mag en wanneer de les start. Het klaarleggen van werk of een 
opdracht op het digibord geeft rust in de ochtend. Leerkrachten, leerlingen en de 
klankbordgroep hebben teruggegeven dat het rustiger voelt dan voorheen.  
We zien (op verschillende dagen geturfd) een afname van ouders die de groep ingaan “uit 
gewoonte”. Dit is ook ons doel. We zien wel nuttige oudercontacten, omdat er iets bijzonders 
is, of een leerling even kort iets wil delen met papa en mama. Vanaf de herfstvakantie tot 
aan de kerstvakantie willen we blijven focussen op het starten van de ochtend: rust in de 
school. Helpt u mee, door zo min mogelijk de groep in te lopen in de groepen 4 t/m 8? 
Het communicatieschriftje werkt onprettig is aangeven. Hier stoppen we mee. Alle 
leerkrachten hebben op de betreffende werkdag ‘parro’ aanstaan. Een kort bericht kan dus 
gewoon via de telefoon verstuurd worden. 
Klankbordgroep: 
De notulen van de klankbordgroep komen deze week op de site. Via deze weg wil ik alle 
ouders bedanken voor de inspirerende gesprekken tijdens de bijeenkomsten. De 
“borgingstaak” wordt nu opgepakt door de MR. In januari 2020 bekijken we of er met een 
ander thema verder moeten/kunnen gaan. 
Boeken: 
Praat uw zoon of dochter thuis meer over boeken? Dat kan komen doordat we steeds meer 
aandacht gaan geven aan boeken, lezen, leesplezier, verhalen schrijven en onze bibliotheek 
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is uitgebreid. Tijdens de kinderboekenweek krijgen alle groepen ook nieuwe boeken in de 
klas. De opening van de kinderboekenweek hebben we dinsdagmiddag met elkaar gevierd! 

 
Afsluiting Jeelo en Kinderboekenweek 
Op donderdagmiddag 10 oktober sluiten we het Jeelothema “Leren van personen van 
vroeger” en de Kinderboekenweek af. U bent van harte uitgenodigd voor het open podium 
van 14.15u tot 15.00u.  
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