Agenda;
3 oktober
15-19 oktober
24 oktober
31 oktober
13 november

Start
kinderboekenweek
Herfstvakantie
Luiscontrole
Creadag bouwen
MR vergadering

Hallo ouders en kinderen,
Terugkijkend op de eerste weken van het
schooljaar kom ik tot de conclusie dat er
nog nooit zoveel energie in een gebouw
kan zijn geweest dan nu bij ons op de
Zonnepoort te voelen is. Overal wordt
gewerkt en zijn kinderen met de
leerkrachten aan de slag om stappen te
zetten in hun beider ontwikkeling. Bijna
iedere leerkracht volgt een cursus of een
opleiding, om zichzelf en zijn/haar onderwijs
te verbeteren. Wat een eer is het om als
directeur/schoolleider te mogen werken
met een team dat zo enthousiast en
betrokken aan de slag is met kinderen die
in een startgesprek kunnen vertellen wat zij
graag willen leren in een schooljaar. Want
daar doen we het allemaal voor. Bij alles
wat we bedenken, doen of opschrijven,
vragen we ons af: Wat gaat dit de kinderen
brengen? Dat is in ons vak de hoofdzaak.
Wij willen graag betekenisvol onderwijs
bieden in een warme en veilige omgeving.
Onze doelen voor dit jaar gaan onder
andere over IPC en het verder vormgeven
van deze thematische vorm van onderwijs
met nog meer betekenis door de
buitenwereld naar school te halen, maar
ook door naar buiten te gaan en andere
plaatsen te bezoeken. We zijn gestart met
het thema “Bouwen”, omdat we willen
bouwen aan de school, de relatie met de
kinderen en met de ouders, maar ook
gewoon omdat het bouwen interessant is.
Een dubbele betekenis, waar we met de
hele school mee bezig zijn. Kijk gerust na
school eens in het gebouw om te zien waar
iedere groep zich mee bezig houdt. Jullie
zijn welkom1
Hartelijke groet, Ingeborg

MR
Beste Ouders,
Nu school is begonnen zijn ook wij van de
Medezeggenschapsraad weer gestart.
Wij van de MR zijn namens de leerkrachten
Brenda Vos (1/2), Moniek Campschreur
(7/8) en Saskia Hogervorst (1/2) en namens
de ouders Janneke de Wolf-Wien (moeder
van Stijn, Joep en Pim), Anne-Martine
Kerkvliet-Storm van Leeuwen (moeder van
Sam-Adriaan) en Rob Hol (vader van Sare,
Jurt en Nieve).
Vorig jaar zijn we met name druk geweest
met het volgen en bespreken van het
beleid ten aanzien van de kwaliteit van
het onderwijs, meedenken over de
verbetering van de communicatie tussen
school en ouders en het samen met het
team opstarten van de Leerlingenraad op
de Zonnepoort.
Maandag 17 september hebben we de
eerste vergadering gehad. Belangrijkste
onderwerpen waren het schoolplan, de
uitslag van de veiligheidsmonitor, het
opstarten van een
tevredenheidsonderzoek en de visie over
het schoolkamp.
Tot slot hebben we een eerste opzet
gemaakt van onze speerpunten voor dit
schooljaar:
Het meedenken over het beleid
van goed onderwijs op de
Zonnepoort;
De veiligheidssituatie rondom
school;
Borgen Leerlingenraad;
Het meedenken over goede
communicatie van school naar
ouders;
Betrokkenheid ouders bij MR
vergroten zodat we met een
breder draagvlak relevante zaken
kunnen bespreken met
vertegenwoordigers van de school.
13 november is onze volgende MR
vergadering. Als je punten/vragen hebt
dan kun je een van ons aanspreken of
mailen naar mr@dezonnepoort.nl.

Dans je fit!

Opvoeden anno nu!
In de bijlage treft u een flyer aan over een
bijeenkomst over opvoeden anno nu op 31
oktober a.s.
Kom op de kwekerij
Boomkwekersvereniging Tree Centre
Opheusden organiseert zaterdag 22
september ‘Kom op de kwekerij’ .
In de bijlage treft u een flyer aan met meer
informatie.

Sjors Sportief
Afgelopen week hebben alle kinderen een
boekje
meegekregen
met
diverse
kennismakingsactiviteiten. Hieronder volgt
nog een korte promotie.

