Extra Nieuwsbrief februari 2019

Belangrijke datums
06 februari
15 februari
week 7
week 8
20 februari

:
:
:
:
:

studiedag, de leerlingen zijn vrij
warme truiendag
rapporten worden meegegeven
rapportgesprekken gr 1 t/m 7, adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs gr 8
muzikaal feest Vlissingen groep 5/6

Enquêtes
Om goed onderwijs te kunnen blijven verzorgen, is het voor onze school belangrijk om te weten wat u
van de school vindt. Om u de mogelijkheid te geven ons te informeren over hetgeen u belangrijk,
waardevol en fijn vindt aan onze school en op welke punten we volgens u nog kunnen verbeteren,
hebben wij met alle scholen van Albero besloten in een enquête naar uw mening te vragen. Wij doen
dit met een vragenlijst van Q-school. U ontvangt van Q-school binnenkort een e-mail, waarin een link
staat, waarmee u de enquête kunt invullen. Wij hopen dat velen van u de enquête in willen vullen,
zodat we een goed beeld krijgen van uw mening over het onderwijs op onze school. Uw mening zal
medebepalend zijn voor het nieuwe Schoolplan 2019 - 2023.
Herinnering: studiedag 6 februari
Woensdag heeft het team van De Vliete een studiedag, dit betekent dat de kinderen die dag vrij van
school zijn.
Rapportgesprekken/adviesgesprekken
In week 8 wordt u uitgenodigd op school om over de voortgang en het welbevinden van uw kind te
praten. De ouders van groep 8 hebben een adviesgesprek over het voortgezet onderwijs met de
leerkracht. Via een inschrijfformulier kunt u zelf inplannen welke dag en tijd voor u het beste uitkomt.
We gaan er bij deze gesprekken van uit dat van elk kind een ouder zich inschrijft. De groepsleerkracht
zal u via de e-mail hier binnenkort over informeren.
Groep 5/6 gaat optreden voor de koningin
Onze groep 5/6 mag 20 februari tijdens het Muzikaal feest in Vlissingen optreden voor Koningin
Maxima!
Wat een unieke ervaring voor de kinderen!
Herinnering: Warme truiendag
Vrijdag 15 februari a.s. is het warme truiendag. Een dag om kinderen bewust te laten worden van
energieverbruik/besparing. Ook wij als school doen hier aan mee. Verwarming lager in de klas, dikke
truien aan en energie besparen op OBS de Vliete! Dit betekent dat uw kind die vrijdag met een dikke
warme trui naar school mag komen. Groep 7/8 krijgt bezoek van de wethouder, die samen met hen een
spel zal spelen om de kinderen bewuster te maken van energieverbruik.
Voor extra informatie over deze dag kunt u een kijkje nemen op de volgende link:
https://www.warmetruiendag.nl

Met vriendelijke groet mede namens het schoolteam,
Willemijn Mondeel
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