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AGENDA
2018- 11 -5 t/m 7
2018-11-17
2018–11–20
2018-11-22
2018-12-05

VERJAARDAGEN
IHP gesprekken
Aankomst Sint in
Nederland
Mercurius naar het
Zuiderstrandtheater
Omniversum America's
Music
Sinterklaas op school

Ties

12 november

Vacature Locatieleider / Intern begeleider
Zoals eerder aangegeven, gaat het helaas niet goed met de gezondheid van Anita van Schie. Hierdoor
kan zij tot haar spijt het werk als locatieleider en intern begeleider niet voortzetten. Daarom is - in
overleg met het team en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad - een vacature opgesteld
voor een nieuwe locatieleider. Deze vacature is te vinden op de website van Het Open Venster.
Wij hebben al verschillende sollicitatiebrieven ontvangen en het is de bedoeling om medio november
met de geschikte kandidaten sollicitatiegesprekken te voeren. In de sollicitatiecommissie is de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigd.
We hopen eind november een goede nieuwe locatieleider te kunnen benoemen.
Op de achtergrond is Anita nauw betrokken bij Het Open Venster en zij doet er alles aan om een
goede overdracht te realiseren. Uiteraard zal er op termijn ook een mooi afscheid voor Anita
georganiseerd worden, waarbij zij in het zonnetje wordt gezet voor haar enorme inzet en toewijding.
Zodra hiervoor een datum geprikt is, geven wij het door.

Sinterklaas
Nog eventjes en het is zover dat de goede man weer in ons land is. Zoals elk jaar trekken wij lootjes
met de kinderen in hun eigen klas. Aanstaande maandag is het zover om de lootjes te trekken. Zo
hebben de kinderen genoeg tijd om een gedicht en surprise te maken en een kleinigheidje van €5,- te
kopen voor degene die ze hebben getrokken. Op 5 december worden de gedichten voorgelezen en
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surprises "uitgepakt". Wij kijken er al naar uit om de leuke / originele surprises te mogen
bewonderen die dag.

IHP gesprekken
Volgende week zijn weer de IHP gesprekken. De brief met uitnodiging is voor de herfstvakantie
verstuurd. Tijdens de IHP gesprekken laat Irma zien aan welke doelen zij met de kinderen heeft
gewerkt. En aan welke doelen gewerkt zal worden in de volgende periode. Op maandag 5 november
staan de gesprekken gepland met Jupiter, op dinsdag 6 november met Pluto en woensdag 7
november met Mercurius.

Nationaal schoolontbijt
Op woensdag 7 november is de 16de editie van het nationaal schoolontbijt. Hier nemen wij als school
ook dit jaar met veel plezier aan deel. Uw zoon/dochter hoeft deze ochtend dus thuis niet te
ontbijten.
Het thema dit jaar is ‘Een feestje voor iedereen!’. Door heel Nederland doen er scholen mee en gaat
iedereen gezellig met elkaar aan de ontbijttafel. Dit jaar met nog meer variatie: volkorenbrood,
tarwebolletjes, krentenbollen, glutenvrije crackers, cruesli, thee, tuinkers, komkommers en appels. Er
valt dus veel te kiezen! Het ontbijtpakket voldoet natuurlijk aan de richtlijnen van het
Voedingscentrum. Dat is de garantie voor een gezonde start van de dag.
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