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Agenda
17 sept.
17 sept.
25 sept.
25 sept.

Kennismakingsweek
Informatie avond groep 8 (19.30 – 20.30)
Voorlichting VO groep 8 (19.30 – 20.30)
Informatieavond groep 1/2 (19.30 – 20.30)

Kennismakingsweek
Deze week hebben wij weer kennismakingsgesprekken met alle ouders van de groepen 3
t/m 7. Tijdens dit gesprek maakt u kennis met de leerkracht van uw kind, u ontvangt
informatie over het schooljaar en wordt er gesproken over verwachtingen van dit schooljaar.
De intekenlijsten voor deze gesprekken hangen bij de klas van uw kind. Tijdens het gesprek
verwachten wij vanaf groep 4 dat uw kind ook aanwezig is. In groep 8 wordt op 17
september een informatieavond gehouden en in de groepen 1/2 op dinsdag 25 september.

Tevredenheidsonderzoek
In maart van het vorige schooljaar is er een tevredenheidsonderzoek geweest op ‘t
Carrousel. De uitkomst van dit onderzoek treft u aan op de poster die u ontvangt bij deze
nieuwsbrief. Helaas kunnen wij de resultaten uit dit onderzoek niet representatief noemen,
omdat de deelnemende ouders en leerlingen onder de gewenste norm liggen.
Desondanks bedank ik de ouders die de invullijsten hebben ingevuld en de aandachtspunten
uit het onderzoek zal ik opnemen in mijn plan van aanpak.

Luizencontrole
De luizencontrole is dit jaar niet meer centraal geregeld, maar wordt door elke groep zelf
uitgevoerd. Helaas heeft nog niet elke groep een controleur weten te vinden. Is dit een
klusje voor U? Geef dat dan snel door aan de leerkracht van uw kind.
Zijn er luizen of neten geconstateerd bij uw kind, volg dan de volgende 5 stappen:
1. Voorbereiding, zorg dat er een anti-hoofdluismiddel en een luizenkam in huis is
2. Behandel volgens instructies en kam boven een wit oppervlak.
3. Kammen, gebruik ruim crèmespoeling en spoel dit niet uit en kam luizen en neten uit
het haar.
4. Informeer de omgeving. Als u zelf thuis luizen constateert, horen wij dat graag op
school, zodat wij de omgeving van u kind kunnen informeren.
5. Blijf alert, blijf de eerste 2 weken dagelijks kammen met de luizenkam en bij
constatering van nieuwe luizen, procedure herhalen vanaf stap 1.

Oproep OR, nieuwe leden gezocht
Uw hulp helpt! De ouderraad, wellicht heeft u wel al eens van ons gehoord maar wat doen we
eigenlijk. Wij bestaan uit een groepje ouders (uit diverse groepen) die graag wat ondersteuning
bieden aan school bij verschillende activiteiten. Te denken valt aan de vieringen van Sinterklaas,
kerst e.d. Maar ook het versieren van de school en hulp bij diverse sporttoernooien zijn enkele
onderdelen waarbij de ouderraad de school en de kinderen helpt.
Helaas moeten we dit jaar afscheid nemen van een aantal ouders waardoor we voor volgend
jaar op zoek zijn naar nieuwe enthousiaste ouders. Het gaat om de volgende “vacatures”:
1. Notulist De ouderraad vergadert gemiddeld vijf keer per jaar waarbij een notulist niet kan
ontbreken. U noteert wat er besproken wordt en maakt hier een kort verslag van.
2. Penningmeester U loopt mee met de huidige penningmeester welke u wegwijs gaat maken in
de financiële wereld van de ouderraad. Hierbij kunt u denken aan een begroting voor het
schooljaar, het innen van de ouderbijdrage etcetera.
3. Verjaardags kaarten Hoe leuk is het dat uw kind met de post een verjaardagskaart krijgt
namens de school! U zorgt er het gehele schooljaar voor dat de kinderen een kaartje krijgen.
Uiteraard worden de kaarten en postzegels voor u beschikbaar gesteld!
Wilt u zich opgeven, of eerst meer informatie inwinnen kunt u mailen: bietje55.bh@gmail.com
Uiteraard bent u als ouder, zonder verplichtingen, altijd van harte welkom op onze
vergaderingen waarin er onderwerpen aan bod komen die u als ouder kan aankaarten.
Daarnaast blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen en evenementen die zich op de school
van uw kind(eren) plaatsvindt. De datums voor volgend schooljaar zullen op de website
geplaatst worden. Ik hoop van harte dat u ons komt helpen, uw hulp helpt!
Bianca Hodde
Voorzitter Ouderraad

Nieuwsbrief digitaal ontvangen
De volgende nieuwsbrief zullen wij alleen nog digitaal verstrekken. Heeft u zich nog niet
aangemeld voor de nieuwsbrief, doorloop dan de volgende stappen:
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

Ga naar www.hetcarrousel.nl
Ga naar het tabblad “actueel, -> inschrijven nieuwsbrief”
Vul uw gegevens in en klik op “Inschrijven”
U krijgt een bevestigingsmail. In deze mail hoeft u alleen nog de inschrijving te
bevestigen.

