Schooljaar 2018-2019

Koerier 8, 21 december 2018

e-mail info@augustinusschool.nl
Website: www.augustinusschool.nl
e-mail ouderraad: or@augustinusschool.nl

Agenda:

21 december, 12 uur
7 januari, 8.30 uur
22 januari
30 januari
13 februari
14 februari
15 februari

Start kerstvakantie
Weer naar school
English presentation
Studiedag AT scholen
Juffen en meesterdag
Rapport mee
Studiedag

Geachte ouders en verzorgers,
Kerstspel en kerstdiner
We kijken terug op een geslaagde kerstperiode.
Woensdag is door de leerlingen van groep 7 het
traditionele kerstverhaal opgevoerd. De kerkzaal
was helemaal vol met alle kinderen van de school
en enkele ouders. Samen hebben we gekeken naar
het mooi kerstspel en zijn er veel leuke kerstliedjes
gezongen.
De leerlingen van groep 7 hebben erg hun best
gedaan bij deze uitvoering van het kerstspel.
Complimenten!

Het kerstdiner was ook weer helemaal
in stijl. De leerlingen zagen er prachtig
uit en het rook heerlijk in de school
naar allerlei gerechtjes. Voor de ouders
was er in de hal een gezellig samenzijn
met een drankje en een hapje.
Entree via de verlichte rode loper.
Bedankt voor alle hulp om dit mogelijk te maken
op school!

Uitslag oudertevredenheidsonderzoek
Enkele weken geleden hebben we u gevraagd om deel te nemen aan het
oudertevredenheidsonderzoek. De vragenlijst is door 40% van de ouders ingevuld. Samen met de
MR is naar de uitslag gekeken.
In grote lijnen is men tevreden over de communicatie en met name over Parro is men heel
tevreden.
Uit de vragenlijst blijkt dat ouders de sfeer op school positief vinden, maar een groep ouders wil dat
de school nog actiever optreedt tegen het pesten. Ook zou de verkeersveiligheid rond de school
beter kunnen. Dit punt zullen we doorspelen naar de ouderraad. Zij hebben dit onderwerp al op
hun agenda staan.
Een ander aandachtspunt dat wordt benoemd, is de hygiëne van het sanitair. Dit heeft ook onze
aandacht en van de schoonmaakploeg. Naast het goed schoonmaken van het sanitair zien we dat
de hygiëne ook te maken heeft met het toiletgebruik van de individuele leerling. Niet iedere leerling
trekt bijvoorbeeld altijd netjes het toilet door.
Een andere opmerking is om te kijken naar een continurooster voor de school. We begrijpen de
vraag. Echter heeft een continurooster voor de kinderen direct gevolgen voor de aaneengesloten
werkdag (zonder pauze) voor de leerkrachten. Nu draaien de leerkrachten al deels mee met de
Tussen Schoolse opvang (TSO) op school: de kinderen eten met de leerkrachten en de
medewerkers van BINK zorgen voor de speelactiviteiten. Zo blijft er nu voor de leerkrachten nog
een kort moment om te pauzeren. U kunt misschien begrijpen dat de leerkrachten erg veel waarde
aan dit pauzemoment hechten. (Wellicht iets voor de MR om dit in de toekomst verder te
onderzoeken)
Tenslotte geven de ouders de school 4 van de 5 sterren en 88% van onze ouders zou de school
aanbevelen bij nieuwe ouders. Daar zijn we blij mee!

Kerstkaart voor ouderen
Om onze leerlingen bewust te maken van het feit dat ouderen zich soms eenzaam kunnen voelen,
hebben de kinderen uit de bovenbouw kerstkaarten verstuurd naar ouderen. Via het nationaal
ouderfonds willen onze kinderen met hun kaarten een aantal ouderen een fijn gevoel geven met
kerst.

Begin kerstvakantie
Vandaag begint om 12 uur de kerstvakantie. Tijdens deze kerstvakantie krijgt het kleutergebouw
een nieuw dak. Er is voor gekozen om deze werkzaamheden buiten de schooltijden te laten
plaatsvinden om zo de overlast te beperken. Dat betekent niet dat alle werkzaamheden in de
schoolvakantie kunnen worden afgerond. Ook na de vakantie zal er nog aan het dak worden
doorgewerkt.
Tot slot wenst het team iedereen gezellige feestdagen en een veilige jaarwisseling toe.

.

