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Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,
Het wordt in school al heel gezellig met alle sint versiering. En de kinderen hebben ook al een
cadeautje in de schoen gekregen…. Zou de sint de school ook nog bezoeken? Vast wel! Dat
wordt spannend 4 december…
Welkom. In groep 1/2a heten we Sifra van harte welkom en in groep 1/2c Danilo. We hopen
dat jullie snel kunnen wennen in de groep en wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school.
Oudervragenlijst tevredenheid. Op school wordt door de kinderen en door de medewerkers hard
gewerkt. Hiervoor volgen wij op school allerlei methoden, protocollen en werkwijzen. Nu zijn wij
benieuwd of de kinderen en u tevreden zijn over hoe wij ons werk op school doen. U ontvangt
vandaag of morgen een email met daarin het verzoek de oudervragenlijst tevredenheid in te vullen.
Deze lijst is voor u als ouders/verzorgers bestemd. De kinderen hebben zelf al een vragenlijst
ingevuld. Wilt u zo vriendelijk zijn deze lijst in te vullen en te versturen? Op basis van hoe tevreden u
bent over het onderwijs en de veiligheid op onze school kunnen wij ons beleid ontwikkelen. Bij
voorbaat wil ik u hartelijk bedanken voor het invullen van deze vragenlijst.
Kunstkanjers. Kunst en cultuur vinden wij op school belangrijk. Kunst en cultuur laten mensen
genieten. Dit kan op twee manieren. U kunt kijken en luisteren naar kunst en cultuur maar u kunt het
ook zelf beoefenen. Dit laatste vinden wij belangrijk voor de kinderen. Genieten en doen! Vanuit de
subsidie van kunst en cultuur (gedeeltelijk landelijke overheid en gedeeltelijk plaatselijke overheid)
organiseren wij samen met de Stichting Onderwijs en Cultuur (SOC) Kunstkanjerlessen op school.
Onder schooltijd worden muzieklessen verzorgd aan alle kinderen via onze methode 123Zing. Na
schooltijd is er op onze school een pilot om te onderzoeken of het muziekprogramma dat onder de
Kunstkanjers valt aanslaat. Dit kalenderjaar zijn er drie maandagmiddagen waarop Ivo Kouwenhoven
na schooltijd muzieklessen komt verzorgen aan kinderen van groep 4 tot en met 6. De kinderen
kunnen dan kennismaken met diverse muziekinstrumenten. Inschrijfformulieren hiervoor zijn al
uitgedeeld. Indien er te veel inschrijvingen zijn zal er geloot worden. Hopelijk slaat de pilot aan en
kunnen we in 2021 nog meer lessen aanbieden.
Over schoolspot.nl. Schoolspot (onderdeel van APS IT-diensten) is de software, cloud en hardwarewebwinkel voor leerkrachten, medewerkers en (ouders van) leerlingen in het basis- en/of speciaal
onderwijs.
Lage prijzen, ruim en actueel aanbod
Met speciale onderwijskorting (tot wel 90%) kun je op schoolspot officiële en legale software,
hardware, clouddiensten en cursussen bestellen. Je hebt de keus uit ruim 200 artikelen van
gerenommeerde leveranciers als Adobe, Norton, McAfee, Microsoft en specifieke educatieve
softwareleveranciers. Welke producten je in de webwinkel vindt en welke prijzen je ziet, is
afhankelijk van de licenties die jouw instelling afneemt van APS IT-diensten, de eigenaar van
schoolspot. Voor de meeste producten betaalt jouw basisschool namelijk de licentie voor gebruik

thuis. Legale software voor een betaalbare prijs, dat vind je dus bij schoolspot.
Wij onderhouden nauwe contacten met onze leveranciers zodat altijd sprake is van de meest actuele
versies van de media, maar ook de oudere versie kun je vaak ook nog bij ons verkrijgen.
Schoolspot brengt leren en ICT samen!
Het diverse aanbod van schoolspot is van toegevoegde waarde bij het leren en werken thuis én in de
klas. Ieder product weer op een andere wijze:
• met onze educatieve software kunnen kinderen thuis oefenen met wat ze op school leren;
• de antivirusprogramma’s zorgen ervoor dat er in een beschermde omgeving gewerkt kan worden;
• met de bekende Office programma’s kun je fraaie presentaties en werkstukken maken en
samenwerken aan documenten;
• ook bieden wij cursussen aan om bijvoorbeeld goed te leren typen.
Gemakkelijk en snel In de webwinkel bestel je gemakkelijk bijvoorbeeld software of een clouddienst
die je nodig hebt, en je ontvangt meestal direct een linkje om de software te downloaden of toegang
te krijgen tot de clouddienst. En kom je er niet uit, dan helpt een deskundige medewerker van de
klantenservice je verder.
De voordelen van schoolspot op een rijtje:
• Voordelig
• Specifiek aanbod voor medewerkers en ( ouders van) leerlingen in het basisonderwijs
• In samenwerking met bijna alle basisscholen in Nederland
• Legaal en veilig
• Altijd de nieuwste versies (het assortiment is altijd up-to-date)
• Snel, downloads zijn direct beschikbaar en overige bestellingen worden binnen 1 werkdag
verzonden.
Als u gebruik wilt maken van Schoolspot, dan moet u zich aanmelden bij schoolspot.nl. Zij geven aan
onze school door wie zich aangemeld heeft. Indien u verbonden bent aan Het Kompas, kunt u
geaccepteerd worden als klant. Na acceptatie kunt u software of hardware bestellen.
Bijlage:
- Flyer Pietenrun ABC Team
Agenda:
Vrijdag 4 december
Vrijdag 18 december
Maandag 21 december
t/m vrijdag 1 januari
Donderdag 14 januari

08.30 uur

Sinterklaas – Continurooster gr. 5 t/m 8 tot 14.00
uur
Kerstviering in alle groepen op school
KERSTVAKANTIE
Studieochtend & lesvrije middag- de kinderen zijn
de hele dag vrij.

Een hartelijke groet, mede namens het team & de directie,

Marianne Krabbendam

