A L G E MEEN
Oudertevredenheidsonderzoek

U bent van ons gewend dat we om de paar jaar een tevredenheidspeiling
houden. Op die manier proberen we op de hoogte te blijven van wat er leeft
bij kinderen, ouders en personeelsleden. Tot nu toe deden we dat met “Scholen met Succes”. Dat gaan we dit jaar anders doen.
Sinds dit jaar is het mogelijk om via “Vensters” vragenlijsten af te nemen. Via de
website Scholenopdekaart.nl kunt u hierover informatie inzien en na de afname ook de resultaten teruglezen. De vragenlijsten van “Vensters” zijn compacter en de rapportage is ook veel concreter, vandaar dat we de keuze gemaakt hebben om deze aan u voor te leggen.
Zodra de vragenlijst beschikbaar is, ontvangt u hierover bericht van ons. Uiteraard hopen wij van harte dat iedereen hieraan mee wil doen. Het is niet verplicht, maar voor ons en de kinderen op school wel heel waardevol!

Gebouw opknappen

U heeft het misschien al gezien, maar heel langzaamaan zijn we bezig om het
gebouw op te knappen. We zijn begonnen met het herindelen van de hallen
en natuurlijk het plaatsen van de geluksmuur. Inmiddels hebben we ook een
mooie zeppelin in het kleine trapgat hangen en hebben we een mooi nieuw
bord buiten bij de deur. Maar dat is nog maar het begin… Wij krijgen dit schooljaar een nieuwe keuken en in de kerstvakantie wordt er een start gemaakt met
het verven van de centrale ruimtes. Helaas is het niet haalbaar om in de vakantie alles te verven, dus gaan de schilders ook onder schooltijd verder. Natuurlijk proberen zij de overlast zoveel als mogelijk te beperken!

Koffie ochtend met de directie

Op dinsdag 15 november houden we ons eerste koffie uurtje met de directie. Tijdens deze koffie ochtend
bent u van harte welkom om met Frans en Daniella
over verschillende zaken van gedachte te wisselen.
Heeft u goede ideeën of wilt u iets bespreekbaar
maken? Dan treffen wij u graag bij de koffie ochtend. Vanaf 08.30 uur staat de koffie en thee klaar!

Sinterklaas 2016

Zat erdag 12 november is het zover… Dan komt Sint met zijn Pieten vanuit
Spanje naar Nederland. Wij kijken daar enorm naar uit! Ook dit jaar zullen wij
weer de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal volgen. Het Sinterklaasjournaal
is te zien om 18.00 uur op NPO Zapp. In de klas zullen wij elke dag naar de
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herhaling kijken. De intocht van Sinterklaas is op 12 november om 12.00 uur op
NPO Zapp.
Op maandag 14 november zullen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 lootjes
trekken voor het maken van de surprises. Dit getrokken lootje krijgen ze die
maandag mee naar huis. Wij hopen ook dit jaar weer op heel veel grappige/
mooie/ leuke surprises. Op internet staan er tal van leuke surprise-ideeën, o.a.
op Pinterest. Mocht uw kind om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om
een leuke surprise aan te leveren, laat dit dan tijdig aan de leerkracht van uw
kind weten. Samen kan er dan naar een oplossing worden gezocht. Op vrijdag
25 november mogen alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 hun schoen zetten…, maar dit is nog een verrassing voor de kinderen! Maar voor u handig om
te weten wanneer u een extra schoen mee naar school moet geven. Op dinsdag 29 november hebben alle kinderen van de groepen 1 t/m 5 Pietengym
tijdens de reguliere gymles. Op deze dag mogen de kinderen als Piet of Sint
verkleed naar school toekomen. Enkele kinderen van de groepen 8 zullen als
Hulppiet aanwezig zijn tijdens deze lessen, als zij zich daarvoor hebben opgegeven.
Op maandag 5 december is het grote Sinterklaasfeest. We zijn weer benieuwd
hoe hij dit jaar zal aankomen op school! U bent van harte uitgenodigd om bij
de aankomst van Sint aanwezig te zijn. Hierover krijgt u nog nader bericht.
Let op! Alle kinderen zijn op 5 december om 12.00 uur uit! Wij gaan er voor de
kinderen een fantastisch feest van maken!
De Sinterklaascommissie

Ouderbijdrage

Enkele weken geleden heeft u een brief ontvangen over het betalen van de
ouderbijdrage voor schooljaar 2016-2017. Gelukkig hebben al veel ouders de
ouderbijdrage betaald, maar met de Sinterklaasviering voor de boeg willen wij
u vragen om, indien u dit nog niet gedaan heeft, de ouderbijdrage zo spoedig
mogelijk over te maken.
In de loop van volgende week ontvangt u een betalingsherinnering. Ook de
ouders die de bijdrage al hebben voldaan ontvangen deze mail. Het is voor
ons administratief gezien niet haalbaar om ons enkel te richten tot de ouders
die de bijdrage nog niet hebben voldaan. Indien u de bijdrage wel heeft voldaan, kunt u deze herinnering natuurlijk als niet verzonden beschouwen.
De hoogte van de ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op € 52,50 per leerling
en dient onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren) overgemaakt te worden op:
Bankrekeningnummer: NL08 RABO 0305 4837 57
t.n.v.:
MR OBS De Zeppelin

Parro

Dit schooljaar willen we starten met een nieuwe app voor de communicatiessteem voor ouders en leerkrachten. Momenteel zijn we de app van ParnasSys
in het team aan het uitproberen. Binnenkort zullen de groepen 3 en 8 Parro
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gaan inzetten. De ouders van deze groepen krijgen hierover via de mail bericht. Via het logboek zullen we u op de hoogte houden van onze bevindingen.
Hopelijk kunnen we de app snel schoolbreed inzetten.
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