INFORMATIEBRIEF NR. 9 (21 november 2019)

Tevredenheidspeiling communicatie op bs De Veste
Jaarlijks vragen we uw mening over het totaalbeeld dat u heeft over
onze school. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om over een
specifiek onderwerp een vragenlijst uit te zetten. Graag horen we uw
mening over de communicatie bij ons op school.
Hieronder vindt u de link naar 7 korte vragen.
https://bit.ly/2KGjgAO

Inloopmoment
Al geruime tijd werken we op school met het inloopmoment.
De zoemer gaat al om 10 voor half 9 en leerlingen kunnen dan naar binnenkomen.
Ouders zijn ’s morgens ook welkom om:
Even te kijken waar uw kind mee bezig is;
Een korte vraag/opmerking aan de leerkracht stellen.
Wij willen u vragen om dit moment ook kort te houden,
zodat we ook echt om half 9 met de lessen kunnen beginnen.
Daarnaast vragen we u om ervoor te zorgen, dat uw kind ook
daadwerkelijk om half 9 op school is!

Waspikse stratenloop
Op zondag 8 december vindt de 13e editie van de Stratenloop Waspik plaats. Dit jaar start dit
fantastische evenement met de GO Familierun. Kinderen van de lagere scholen gaan samen met hun
sportieve papa, mama, opa’s of oma’s 1250 of 2500 meter hardlopend door
de straten van Waspik.
Wij hopen dat onze leerlingen in grote getalen deel zullen nemen aan de GO
Familierun, een fantastische onderdeel van de Stratenloop Waspik.
In de bijlage leest u meer informatie hierover en hoe u zich kunt inschrijven.

Autismecafé
Op woensdag 27 november delen gastsprekers hun brede ervaringen in de begeleiding van mensen
met autisme naar zelfstandigheid.
Wat verstaan we onder zelfstandigheid? Wat is het verschil met/zonder autisme? Zijn er fasen in de
ontwikkeling naar zelfstandigheid te herkennen? In hoeverre is iemand leerbaar in het zelfstandig
wonen en leven? Concentratie en uitvoer taken: wat is er nodig om te starten met een taak en om het
vol te houden? Zelfstandig leren + taken oppakken. Zijn er hulpmiddelen om bijvoorbeeld op tijd te
komen? Hoe leer je je verantwoordelijkheden zelf op te pakken?
In de bijlage meer informatie.

