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BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S),
Op onze school is het gelukkig nog rustig qua besmettingen en leerlingen/ leerkrachten die in quarantaine zitten. We
hopen natuurlijk dat dit zo blijft. Helaas merken we dat er op andere scholen binnen Aves veel besmettingen zijn en/ of
dat er leerlingen en leerkrachten thuis in quarantaine zitten. Door het te kort aan invalkrachten zijn er al veel groepen
binnen Aves naar huis gestuurd.
Gelukkig hebben wij bij uitval van leerkrachten het tot nu toe nog steeds kunnen oplossen, dit doordat collega’s extra
wilden gaan werken, waar wij erg dankbaar voor zijn, of er was gelukkig inval beschikbaar. We moeten er helaas nog
wel steeds rekening mee houden dat het voor kan komen dat uw kind een dag thuis moet blijven omdat er geen inval
beschikbaar is.
Francien Soeter

OUDER-ENQUÊTE
Helpt u ons om onze kwaliteit hoog te houden?
Voor de vervroegde kerstvakantie waren wij begonnen met het afnemen
van een Ouder-enquête. Nog niet iedereen heeft deze ingevuld. Daarom
wordt het onderzoek opnieuw opengezet tot de voorjaarsvakantie. U
heeft afgelopen woensdag via de mail een uitnodiging (met een link en
unieke code) ontvangen. De mail is afkomstig van
team@mijnonderzoekcentrum.nl.
Het kan zijn dat u al heeft deelgenomen en tóch een uitnodiging krijgt.
In de uitnodigingsmail staat uitgelegd hoe dit kan. Het heeft te maken
met een softwarecrash, waardoor enkele ingevulde onderzoeken niet
goed zijn verwerkt. Geldt dit ook voor u? Zou u dan alstublieft het onderzoek alsnog weer willen invullen? Alvast heel hartelijk dank.
Uw ingevulde onderzoek levert de school iets op!
Allereerst krijgen wij in beeld hoe u de kwaliteit van de school ervaart. Dat
helpt ons om het goede te bewaren. En aandacht te geven aan wat beter
kan. Maar daarnaast levert het uw kind ook nog iets op! Het team van
MijnOnderzoekcentrum vindt het heel vervelend dat het mis ging. Daarom geven zij een extraatje. Als minimaal 10 % van onze ouders het onderzoek nu invult, krijgen de kinderen buitenspelmateriaal voor in de
pauze. Dus kom in beweging en doe mee. Dan krijgen wij ook weer inspiratie voor het bewegen buiten!
Krijgt u geen uitnodiging (maar verwacht u die wel)?
De eerste tip: controleer of de mail in de spam is terechtgekomen. Een
tweede tip is om ‘team@mijnonderzoekcentrum.nl’ als veilige afzender
aan te merken. Als u geen mail ontvangt, zou u dat dan willen melden? U
kunt dit doen door juf Francien een bericht te sturen.
Alvast bedankt!

LESSEN LEREN LEVEN
Na de vakantie zijn we met lessen Leren Leven
gestart met het thema Moed, in de bijlage kunt
u een ouderbrief vinden met uitleg over het
thema.

Lynn B. is zondag 23 januari jarig, Lucas is
dinsdag 1 februari jarig en Benjamin is
donderdag 3 februari jarig. Alvast
gefeliciteerd en wij wensen jullie een hele
fijne verjaardag toe

Agenda
DATUM

ACTIVITEIT

Vrijdag 4 februari

Nieuwsboog

Vrijdag 11 februari

Portfolio mee

Vrijdag 11 februari

Nieuwsboog

Maandag 14 februari

Alle leerlingen 12.00 uur vrij i.v.m. studiemiddag

Fijn weekend!

