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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Corona: 
Afgelopen week was er onduidelijkheid i.v.m. quarantaine en testen. Duidelijk is geworden dat alleen een 
test bij de GGD geldig is om uit quarantaine te mogen. Een zelftest mag hier niet voor gebruikt worden.  
 
Sponsorloop: 
Inmiddels heeft u een mail ontvangen met informatie over de sponsorloop en heeft uw kind de brief én de 
sponsorloopkaart op papier meegekregen. 
We hopen dat het gaat lukken om sponsoren te werven. Ieder beetje draagt bij aan een nog mooier 
schoolplein! Inmiddels is de buurt geïnformeerd en is het nu duimen voor mooi weer. 
 
Tevredenheidsonderzoeken: 
Twee jaar geleden hebben wij voor het laatst bij ouders/ verzorgers, onze leerlingen en teamleden een 
tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. En het is weer tijd voor een nieuw onderzoek. We gaan dit in 
november doen zodat ook nieuwe ouders/ verzorgers een beeld van de school hebben. 
Op 11 november ontvangt u een mail met informatie en inloggegevens zodat u de online vragenlijst kunt 
invullen. In deze week zullen ook de leerlingen van groep Saffier, Topaas, Granaat, Toermalijn en Olivijn 
(groepen 6, 7 en 8) een eigen vragenlijst krijgen om in te vullen. 
We hopen natuurlijk van harte dat alle ouders/ verzorgers deze lijst gaan invullen. Dit kost ongeveer een 
kwartiertje van uw tijd. Op deze wijze krijgen we een goed beeld van de school en kunnen we werken aan 
ontwikkelpunten die hier mogelijk uit naar voren gaan komen. Te zijner tijd zullen we de uitkomsten van 
het onderzoek met u delen. 
 
Het team wenst iedereen een hele fijne 
herfstvakantie toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
Beppie Vendrik, Directeur 
 

 

  

Schoolfotograaf : Do. 28.10 

Herfstvakantie : Ma. 18.10 t/m Vr. 22.10 

Studiedag : Ma. 25.10 
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  Certificering Ouderbetrokkenheid 3.0 
Afgelopen woensdag was het feest op onze school!  
We hebben namelijk het certificaat ouderbetrokkenheid 3.0 gehaald. 
 
Dat hebben wij deze dag gevierd met een zakje chips voor de 
leerlingen en ook wat lekkers voor de leerkrachten. 

Vervanging gymlessen 
Helaas hebben we nog steeds geen vakdocent gym kunnen vinden. De 
vacature staat uit en ons verzoek bij Sportdocent ook. Sportdocent is druk 
bezig om vakdocenten te vinden. 
 
Nu de judolessen afgerond zijn gaan we voor de periode tussen 
herfstvakantie- en kerstvakantie iets anders aanbieden om zo tegemoet te 
komen aan het ontbreken van de gymlessen door aan vakdocent. 
 
Een trainer van Centralgym gaat voor alle groepen, dus dit keer ook voor de 
kleuters, één les per week aanbieden. Dat gebeurt op vrijdag in sporthal 
Safari en op woensdag in de speelzaal. Hij kan op maandag geen lessen 
verzorgen omdat hij dan andere verplichtingen heeft. De trainer heet 
Mickey en is bevoegd om boks-, worstel- en crossfittrainingen te geven aan 
kinderen. Ook heeft hij ervaring met werken met groepen in het SBO.  
 
Op woensdag hebben we extra lessen ingekocht waardoor de groepen 
soms een extra les hebben, dus twee per week.  
 
De lessen starten op woensdag 3 november. Op vrijdag 3 en 24 december 
vervallen de lessen in verband met Sint en kerst.  
 
We hopen natuurlijk dat we na de kerstvakantie het normale 
gymprogramma kunnen draaien. 
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Oproep kleding 
Wij zijn op zoek naar reserve kleding voor kinderen op school. 
Zoals joggingbroeken die niet meer passen, t-shirts die te klein zijn etcetera. 
Dus mochten jullie de kasten nog moeten uitzoeken, wij zijn er erg blij mee! 

😊  
Alle maten zijn welkom. 

Gespaarde doppen 
De bak was al helemaal gevuld en dus tijd om alles te wegen.  
We hebben met zijn allen in totaal 17,628 kilo tot nu toe 
verzameld, dit zijn ongeveer 7.051 stuks!  
 
De inzamelbak is nu weer mooi leeg voor een nieuwe ronde 
inzameling. 

Naschoolse activiteiten (NSA) 
Naar verwachting zal deze week het NSA programma klaar zijn.  
Zodra we de flyers, met meer informatie, binnen hebben zullen we deze gelijk 
uitdelen aan de leerlingen.  
Het inschrijftermijn zal namelijk waarschijnlijk t/m zondag 31 oktober lopen. 

Schoolfotograaf 
Wegens ziekte van de schoolfotograaf zijn er op dinsdag 5 oktober helaas geen 
schoolfoto's gemaakt van uw kind(eren). Zoals we u al eerder in Parro hebben 
laten weten, is er een nieuwe datum vastgelegd waarop de schoolfotograaf op 
onze school komt: donderdag 28 oktober 2021.  
 
Ook is er dan tijd voor de broertjes/zusjes foto's van 14.00 tot 15.00 uur in de 
speelzaal. Geeft u zich daar weer voor op via 
info.dekristal@gewoonspeciaal.com? 
 
Hopelijk geniet iedereen eerst van een fijne herfstvakantie en kunnen er op 28 
oktober weer mooie en vrolijke foto's worden gemaakt. 
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