September 2019

Nieuwsbrief
Beste ouders en verzorgers,
Graag nemen wij jullie weer mee in de ontwikkelingen van de afgelopen tijd en nemen wij alvast een
doorkijkje op wat de komende tijd gaat brengen.
Start schooljaar:
We zijn inmiddels al weer twee weken aan de slag in dit nieuwe schooljaar en we kunnen zeggen dat
we een goede start hebben gehad. We zijn gestart met 138 leerlingen verdeeld over 13 groepen. Alle
vacatures hebben we in kunnen vullen met grotendeels eigen personeel en met twee nieuwe
gezichten. Er zijn 29 nieuwe leerlingen op school gekomen en we wensen al deze leerlingen een hele
mooie periode op Kleurryk.
Nieuwe collega’s:
In de bovenbouw blauw start per 1 oktober Sije Veenstra als leerkracht op woensdag en vrijdag.
Ook nieuw op school is Marijke Akkerman. Zij is onderwijsassistent en werkt op woensdag en
donderdag. Zij wordt op dit moment ingezet in de middenbouw rood maar is als vervanger flexibel
inzetbaar.
Jaarplan:
Vorige week hebben jullie van school een mooie kaart
gekregen met daarop het jaarplan van dit schooljaar. Op
deze manier willen we jullie op de hoogte brengen van de
grote ontwikkeldoelen die we dit jaar hebben. Deze
jaarplannen hangen ook in de school.
Klassenouderavond:
Op 19 september staat er een klassenouderavond gepland.
Op deze avond krijgt u van de leerkrachten van uw kind
informatie over het komende schooljaar. Maar het is natuurlijk ook een mooie gelegenheid om de
andere ouders van de groep te ontmoeten.
Oudergesprekken:
Als school moeten we voor de nieuwe leerlingen binnen 4 weken een ontwikkelingsplan voor de
leerlingen schrijven. Daar zijn we op dit moment al druk mee bezig. Maar als ouders, verzorgers
moeten jullie wel instemmen met dit ontwikkelingsplan en dit zal worden besproken tijdens de
gesprekken met de nieuwe ouders, verzorgers. De gesprekken staan gepland op 24 en 26 september.

September 2019
Ouderraad:
De ouderraad heeft als doel de school extra hulp te bieden bij activiteiten en ouders de gelegenheid
te geven om meer betrokken te zijn bij de school. Vorig schooljaar hebben we afscheid genomen van
enkele ouders dit betekent dat we voor de komende jaren weer op zoek zijn naar ouders die plaats
willen nemen in de ouderraad. Mocht je interesse hebben dan kun je dit aangeven bij de ouderraad:
ouderraad@kleurryk.nl
Natuurlijk kan er ook contact opgenomen worden met school.
Medezeggenschapsraad:
Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.
Voor de MR zijn we als Kleurryk ook nog op zoek naar ouders, verzorgers die mee willen denken over
het schoolbeleid. Mocht je interesse hebben, dan kun je contact opnemen met school.
Met vriendelijke groet, namens het voltallige Kleurryk team.
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