MBS geeft kleur aan het onderwijs!

Duimpje Omhoog 4
Beste ouder(s), verzorger(s),
Vanochtend hadden groep A en de peuters van DoRéMi en Pinokkio een creatieve ochtend
met allerlei Sinterklaasactiviteiten. Ze zijn de ochtend begonnen met een klein optreden in
de aula voor de ouders. Wat fijn dat er zoveel ouders zijn komen kijken! Ook hebben een
aantal ouders geholpen bij de activiteiten. Bedankt hiervoor, het was een hele gezellige
ochtend.
Ook in de andere groepen worden
natuurlijk activiteiten rondom Sinterklaas gedaan. Het ruikt regelmatig naar zelf gebakken
pepernoten in de school en regelmatig klinken er Sinterklaasliedjes door de school. Een
gezellige en spannende tijd!
Onze huisregel van 26 november tot 8 december:
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Onze huisregel van 8 december tot 7 januari:

Kleuterjudo
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben de afgelopen weken judoles gehad van
judovereniging Gouweleeuw. U heeft hier foto’s van kunnen zien op onze Facebook pagina.
De kinderen van groep ½ A krijgen op donderdag 13 december en donderdag 19 december
ook judoles in het speellokaal van onze school. De trainers van Gouweleeuw zullen ook deze
lessen verzorgen. Donderdag 10 januari en donderdag 17 januari zullen de kleuters ook nog
een judoles krijgen.
23 november: studiedag
Alle teams van de scholen van de Laurentius Stichting denken na over het onderwijs van de
toekomst (2019-2023). Ook wij hebben ons daarmee bezig gehouden op onze studiedag van
23 november.
Het bestuur van de Laurentius Stichting heeft in samenspraak met de scholen de volgende
uitgangspunten geformuleerd:
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Als team hebben wij op de studiedag met elkaar gesproken wat dit betekent voor ons
contact met de ouders, de pedagogiek, het leerstofaanbod, de didactiek (de manier waarop
wij lesgeven) en ons leerlingvolgsysteem.
Hoe dit er precies uitgaat zien in de toekomst gaan wij op andere studiedagen en
vergaderingen verder uitwerken. Dit zal dan in ons schoolplan 2019-2023 beschreven
worden. We houden u op de hoogte. In de volgende MR vergadering zal hier ook over
gesproken worden.
Vragenlijsten voor alle ouders
We willen graag weten hoe tevreden u bent over de school. We kunnen uw input dan ook
meenemen in het schoolplan 2019-2023.
Wilt u daarom een korte vragenlijst invullen?
Uw antwoorden blijven anoniem. Heeft u meerdere kinderen op deze school dan is het
voldoende de vragenlijst 1 keer in te vullen. Houd bij het beantwoorden van de vragen het
oudste kind in gedachten.
Via onderstaande link komt u bij deze vragenlijst. Mocht de link niet werken wilt u deze link
dan kopiëren en plakken in uw browser?
http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/FM5GGPR
Vragenlijsten voor de kinderen van groep 6, 7 en 8
Ook van de kinderen van groep 6, 7 en 8 willen wij weten hoe tevreden zij zijn. Zij vullen
daarom in de klas een vragenlijst in.
Vragenlijsten voor de ouders van de kleuters
Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de prestaties van de kinderen. Zo is
aangetoond dat ouderbetrokkenheid invloed heeft op schoolprestaties, het sociale gedrag,
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doorzettingsvermogen en de receptieve woordenschat (het herkennen van
woordbetekenis).
Om die reden hechten wij veel waarde aan de ouderbetrokkenheid binnen onze school en
vinden het erg belangrijk om ons aanbod (met betrekking tot ouderbetrokkenheid) aan te
laten sluiten bij de behoeften, wensen en verwachtingen van ouders.
Door onze enquête ouderbetrokkenheid in te vullen helpt u ons hierbij.
Via onderstaande link komt u bij deze enquête. Mocht de link niet werken wilt u deze link
dan kopiëren en plakken in uw browser?
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=vW2Xr_xmJUiQAk5NOXatpzvztQbppRPg62Zt6YJiqdUQ0ZHTk1VSzg0QUkySVZFOEUzQUs2VFhDUS4u&sharetoken=Dof3YMV02
U1zFXH2hOO6
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Informatie via Digiduif
Er wordt veel informatie via Digiduif naar de ouders/ verzorgers gestuurd. Er zijn nog steeds
een aantal ouders die Digiduif niet geactiveerd hebben. Wilt u dit zo snel mogelijk doen, u
mist nu allerlei informatie. Mocht u hier hulp bij willen dan kunt u bij juf Linda terecht.

Agenda, ook in Digiduif
December
3

15.30 uur: MR vergadering

5
7

Sinterklaasfeest.
Om 9.00 uur verwachten wij Sinterklaas en de pieten
1e Adventviering met alle kinderen in de aula

11

8.45 uur- 9.45 uur: Kom in de klas! Voor alle ouders

13
14

Kleuterjudo in het speellokaal (onder schooltijd)
2e Adventviering met alle kinderen in de aula

17

3e Adventviering met alle kinderen in de aula
Juf Angelique komt weer werken in groep 3 na haar zwangerschapsverlof

19

4e Adventviering met alle kinderen in de aula
Kerstviering
17.20 uur: De deur gaat open en de kinderen gaan met de jas aan naar de
klas.
17.25 uur: Als alle kinderen aanwezig zijn in de klas gaan ze met de hele
groep naar buiten en rond de lichtslangen staan.
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De ouders zijn van harte welkom op het plein.
17.35 uur: We zingen kerstliedjes
17.50 uur: Kerstdiner, we eten in de klas van al het lekkers dat door de
ouders is gemaakt.
De voordeur gaat dicht en voor de ouders is er buiten op het schoolplein een
kopje koffie of thee.
18.45 uur: De deuren gaan open voor alle ouders. De ouders kunnen
genieten van de overgebleven hapjes in de aula.
19.00 uur: De kinderen mogen met hun ouders mee en vergeet niet de
schalen en het bestek mee terug naar huis te nemen.
20

Kleuterjudo in het speellokaal (onder schooltijd)

21

12.15 uur: Alle kinderen hebben vrij. De kerstvakantie begint tot 4 januari
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Wij wensen u een fijn weekend!
Het team van de MBS
Mgr. Bekkersschool • F. Van Eedenlaan 12 • 2624 VH Delft
Telefoon 015 256 13 18 • mgrbekkers@laurentiusstichting.nl • www.mgrbekkersschool.nl

