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Opruimactie
Linda en Emile, hartelijk bedankt voor het wegbrengen van de rommel.
Het fietsenhok is weer geschikt om fietsen te kunnen stallen.
Parkeren
De laatste tijd gebeurt het vaker dat er rondom de school en in de Polshof
wordt geparkeerd, wanneer de kinderen gebracht worden en gehaald.
De bewoners die de Polshof in en uit rijden dienen op die momenten om de
geparkeerde auto’s heen te rijden op de verkeerde weghelft.
Het levert gevaarlijke situaties op, zeker voor de kinderen.
Wij vragen u daarom uw auto op een veilige plek te parkeren, zodat iedereen
veilig en vertrouwd op de weg kan rijden en de weg goed kan oversteken.
Onderwijsinspectie
Dinsdag 12 juni komt de onderwijsinspectie een dag naar onze school voor een
thematisch schoolbezoek. We zijn als school opgenomen in een landelijke
steekproef van scholen, die in het kader van het didactisch handelen (vrij
vertaald: op een passende manier de lesstof aanbieden) bezocht zullen
worden. We zijn goed voorbereid en we zijn nieuwsgierig naar de bevindingen
van de inspecteur. We houden u op de hoogte.
Studiedag maandag 18 juni
U heeft het in de kalender kunnen lezen. Maandag 18 juni houden we
opnieuw een studiedag. Alle kinderen hebben een vrije dag.
We gaan de resultaten van de Cito-toetsen analyseren en onderzoeken.
Vervolgens stellen we de groepsplannen samen, zodat de kinderen op een
passende manier de leerstof aangeboden krijgen.
Het tweede deel van de studiedag gaan we spreken met de
binnenhuisarchitecte. Zij bespreekt met ons de door haar samengestelde
indeling van de nieuwe school. We zijn erg benieuwd.
Tijdens deze dag zal het college van bestuur van Kans & Kleur, mw. Hennie
Biemond, bij ons aanwezig zijn.
Vierdejaarsstudent
Hallo!
Mijn naam is Linda van Ooijen. Ik ben 23 jaar oud, kom uit Altforst en ben een
vierdejaarsstudent aan de Pabo in Nijmegen. Dit betekent dat ik mag gaan
afstuderen! Ik loop stage bij juf Fraukje en juf Annelies tot aan het einde van
mijn studie. Ik verwacht dat dit rond maart/april 2019 zal zijn. Op dit moment
ben ik er op dinsdag en woensdag. Na de zomer komt er een moment dat ik
ook op de maandag aanwezig zal zijn.
Als er vragen zijn, mag u deze altijd stellen!
Groetjes, Linda
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