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Vrijwillige ouderbijdrage
Onze penningmeester van de ouderraad zat gisteren 180 (!) herinneringen te schrijven
aan ouders/ verzorgers die hun vrijwillige ouderbijdrage niet hebben voldaan. Als u via
uw kind een herinnering krijgt, wilt u dan zo spoedig mogelijk de bijdrage voldoen, of -in
het geval u deze niet gaat voldoen- contact met mij opnemen over de reden waarom u
niet bijdraagt? Het zou voor Lisette heel fijn zijn als ze over een paar weken geen
enkele herinnering meer hoeft te sturen! Zo blijft dit vrijwilligerswerk nog een beetje
leuk voor haar.

De 3 pijlers van de Kanjertraining
In de Gouden Weken kwam de Kanjertraining volop aan bod. De Kanjertraining is
gebaseerd op 3 belangrijke pijlers: vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect. Het
is niet toevallig dat deze 3 pijlers ook belangrijke kernwoorden zijn binnen onze school.
De leerlingen leren respectvol met
elkaar om te gaan. We erkennen,
accepteren en waarderen dat er
verschillen zijn. We creëren een
sfeer van openheid, vertrouwen en
veiligheid, waarin we elkaar kunnen
aanspreken en aangesproken
kunnen worden. We houden
rekening met elkaar. Wij
verwachten van u als ouders dat u,
als er zich problemen voordoen,
oplossingen zoekt die passen bij
de schoolregels en dat niemand
handelt uit irritatie of onverschilligheid. En zoals wij goed gedrag van u
veronderstellen, zo mag u ons als leerkrachten op ons gedrag aanspreken. Wij willen een
open school zijn en u uitnodigen om gerust langs te komen als u ergens mee zit. Wel
graag na schooltijd, want bij het starten van de lessen en onder schooltijd willen wij er
zijn voor de leerlingen.

Geboren
Van onze oud-collega Jeanine Schouten ontvingen wij een geboortekaartje. Het gaat
Jeanine en de baby goed!

Studiedag VCO

Morgen worden alle leerkrachten van de 11 VCO scholen verwacht voor de inspiratiedag.
Het belooft een mooie dag te worden waarop we samen nadenken over de christelijke
identiteit van de VCO, over marktdenken in het onderwijs, over zingeving, over de
merkbelofte aan ouders en over het VCO verhaal.
Denkt u er aan dat er morgen geen les gegeven wordt?

Agenda oktober
Dag
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Datum Tijdstip
Activiteit
Plaats
Voor
08
19.30-21.00 Medezeggenschapsraad
S1
MR
09
08.30-17.00 Studiedag leerkrachten VCO ‘Identiteit’, lln zijn vrij 1-8
10
Juf Mieke is jarig
plusleerlingen
13
Meester Edwin is jarig
7a
13
Meester Ruud is jarig
17
Kunstmenu Dikkie Dik
1 en 2
21
08.30
Begin van de herfstvakantie
1-8
26
Meester Jarno is jarig
5b
28
09.00-16.00 Studiedag leerkrachten, de leerlingen zijn vrij
1-8
29-30
Luizencontrole
1-8

Met vriendelijke groet, namens de collega’s, Ruud Vogel, directeur

