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Afgelopen dinsdagmiddag hadden we een studiemiddag die ging over het
cultuuronderwijs op school. Onder het motto “Licht op Cultuur” zijn we
bezig om ons cultuuronderwijs beleidsmatiger aan te pakken. U moet dan
denken aan allerlei disciplines van kunst en cultuur, zoals muzieklessen,
crealessen, dans en drama, maar ook museumbezoek, historisch erfgoed
of media. Veel zaken bieden we nu al op de één of andere manier aan.
De bedoeling van dit project is dat we dat beleidsmatiger en
doelgerichter gaan doen. Doelen daarbij zijn dat kinderen kennis maken
met diverse vormen van professionele kunstbeoefening. Zo leren ze
genieten van diverse kunstdisciplines, leren een persoonlijke mening te
verwoorden en worden er zich bewust van dat smaken verschillen.
Mogelijke drempels om bv. theater en museum binnen te gaan worden
verlaagd. Kinderen leren zo hun gekregen talenten te ontdekken en te
ontwikkelen. In dat creatieve proces nemen begrippen als ervaren,
ontdekken, experimenteren, leren je emoties te uiten en plezier hebben
een grote plaats in.

Kijkochtenden
Volgende week zijn er weer kijkochtenden. Eén keer per jaar organiseren
we kijkochtenden zodat u als ouder in de gelegenheid bent even een
kijkje te nemen in de groep van uw kind en te ervaren hoe er gewerkt
wordt. Om te zorgen dat het in de groepen rustig verloopt, hebben we
een aantal regels opgesteld. Het aantal ouders is per groep
gemaximeerd. Dit is aangegeven op het inschrijfformulier wat bij de
groep van uw kind hangt en waarop u zich kunt inschrijven. U heeft hier
een aparte mail voor ontvangen.
Tijdens het bezoek geeft de leerkracht aan wat u wel en niet mag doen.
U mag geen broertjes, zusjes of huisdieren meenemen en geen foto- of
filmopnamen maken.

Niet te vroeg op school!
Soms signaleren we dat kinderen te vroeg op school gebracht worden. U
mag uw kind brengen vanaf 8.15 uur.
Voor die tijd is er geen toezicht op de kinderen.
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Schatgraver
12.00-13.00 uur

pleinwachtrooster
20-11-2017
20-11-2017
20-11-2017
21-11-2017
21-11-2017
21-11-2017
23-11-2017
23-11-2017
23-11-2017
24-11-2017
24-11-2017
27-11-2017
27-11-2017
27-11-2017
28-11-2017
28-11-2017
28-11-2017
30-11-2017
30-11-2017
30-11-2017
1-12-2017
1-12-2017

di. 21-11-2017
do. 23-11-2017
ma. 27-11-2017
Do. 18-01-2018

Marshof
12.15-12.45 uur

maandag
maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
donderdag
donderdag
donderdag
vrijdag
vrijdag
maandag
maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
donderdag
donderdag
donderdag
vrijdag
vrijdag

kijkochtend
kijkochtend
kijkochtend
Ouderavond over de mogelijke komst van een peuterspeelzaal en kinderdagverblijf.

Helaas staan er op de u eerder uitgereikte kalender een paar fouten. Hieronder staan
deze data. U kunt deze op de kalender aanpassen.
di. 06-02-18
wo. 07-02-18
ma. 9-04-18

do. 19-04-18
Vrij. 20-04-18
Do. 26-04-18

Vrij. 27-04-2018 t/m
vrij. 11-05-2018

geen open dag en infoavond
open dag en infoavond
start schoolbreed project (er is geen afsluiting van het project
gepland, omdat de afsluiting bij samenvalt met de
koningsspelen, op de kalender staat de opening en afsluiting van
het project verkeerd vermeld.)
geen studiemiddag hele school.
Kinderen moeten gewoon naar school!
Koningspelen
geen koningsspelen

Twee weken meivakantie! (Op de kalender staat in de kantlijn bij
de tweede week dat dat een schoolweek is, maar dat klopt niet.
De meivakantie is echt twee hele weken + de Koningsdag!).
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Organisatie schoonmaak
Helaas is er op de verschillende oproepen om een schoonmaakcoördinator geen reactie
gekomen. Er is wel een idee ingebracht om het op een andere manier te gaan organiseren.
Ik ga dat idee met de schoolraad bespreken en zo proberen toch een extra
schoonmaakbeurt per groep geregeld te krijgen. Mocht u ook ideeën hebben over hoe we
dit het beste kunnen organiseren, wilt u dat dan laten weten?
De schoonmaakavond van maandag 20 november gaat in ieder geval niet door omdat er
geen coördinator is.
De overige geplande schoonmaakavonden zijn:




Woensdag 31-01-2018
Donderdag 24-05-2018
Maandag 02-07-2018

Als u toch nog dit werk zou willen coördineren dan krijgt u van mij u een lijst met alle
namen van in te delen ouders en een sleutel van de school. Eventueel willen wij wel de
ouders indelen en informeren. Op de avond zelf hangen bij alle lokalen lijsten waarop staat
wat er schoongemaakt moet worden. Ouders nemen zelf zoveel mogelijk
schoonmaakmiddelen mee.
Als u dit wil doen meldt dit dan bij mij: geerco.andre@florion.nl
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