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Purmerend, 19 februari 2018
Agenda
19 februari
20 februari
22 februari
23 februari
24 t/m 4 maart
26 februari
5 maart

10 minutengesprekken
Kijkdag bij schoolzwemmen
Disco van 19.00 -20.30
Maandsluiting groep 4
Voorjaarsvakantie
Grote brandoefening op ’t Carrousel
Halve studiedag, leerlingen zijn om 12.00 uur vrij

Geen opvang zieke leerkrachten meer
Helaas waait de griepgolf niet voorbij ’t Carrousel en hebben we in de afgelopen 2 weken al geregeld opvang moeten regelen, leerlingen
moeten verdelen over de andere groepen of zelfs een groep naar huis moeten sturen.
Als een leerkracht zich ziek meldt, zijn er namelijk geen invalleerkrachten binnen ons bestuur. Doordat onze eigen leerkrachten aangeven een
extra dag te kunnen werken, hebben we veel groepen kunnen opvangen. Als niemand in ons team beschikbaar was, hebben we de groep
verdeeld over de andere groepen of zoals afgelopen vrijdag een groep naar huis gestuurd.
Het ziet er naar uit dat we ook deze week leerkrachten hebben die ziek zijn. Het kan dan ook zijn dat we ook deze week genoodzaakt zijn om
leerlingen helaas naar huis te sturen. Om niet steeds dezelfde groep te duperen, zullen wij wisselen met de groepen naar huis sturen. Zo kan
het dus zijn dat de leerkracht van uw kind voor een andere groep geplaatst wordt, terwijl uw kind naar huis gestuurd wordt voor een dag. Wij
hopen op uw begrip voor deze situatie en doen onze uiterste best om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Tevredenheidsonderzoek
Elke 4 jaar is school verplicht om een tevredenheidsonderzoek af te nemen onder leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. Dit om in kaart
te brengen welke aspecten goed op school gaan en welke aspecten nog extra aandacht nodig hebben. Dit tevredenheidsonderzoek is voor het
laatst afgenomen in 2013, dus was het de hoogste tijd om dit opnieuw af te nemen.
Na de voorjaarsvakantie ontvangen alle ouders een brief met daarin een inlogcode om deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek. Ook
ontvangen de ouders van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 een brief waarin gevraagd wordt of hun kind toestemming krijgt om deel te
nemen aan het onderzoek. Wij hopen dat we veel reacties krijgen van ouders en leerlingen, zodat het een valide tevredenheidsonderzoek
wordt en we er goede conclusies uit kunnen trekken om ons onderwijs en de veiligheid op school te kunnen verbeteren.

