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NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 2021
Dinsdag 2 november gaan wij weer deelnemen aan het Nationaal Schoolontbijt.
Aan dit landelijk evenement doen ruim een half miljoen leerlingen mee. Dit ontbijt wordt georganiseerd om het
belang van een goed, dagelijks ontbijt te onderstrepen.
Ook dit jaar worden er vanuit een milieubewuste overweging geen wegwerpbordjes, bestek en bekers
geleverd. Wij vragen u om uw kind voor die dag zelf een bordje, beker en bestek mee te geven (graag
voorzien van de naam van uw kind). Uw kind hoeft deze dag dus thuis niet te ontbijten. Meer informatie over
het ontbijt leest u in de ouderbrief die als bijlage is meegestuurd.
Marieke van der Avort
Secretarieel Team

ONDERZOEK OUDERBETROKKENHEID EN COMMUNICATIE
Afgelopen mei hebben wij namens de MR en team van De Berckacker een online onderzoek gehouden
rondom de ouderbetrokkenheid en communicatie. We waren erg blij met de hoge opkomst, bedankt allen
voor het invullen!
De uitslag van het onderzoek is besproken met het team en verbeteringen zullen worden doorgevoerd. Uit de
resultaten blijkt onder andere dat ouders zeer tevreden zijn over de inzet van Parro en de nieuwsbrief. Ook
zagen we dat de inzet van deze middelen soms verschillend zijn per klas. Onze wens is om dit gelijk te trekken
voor iedere klas zodat het duidelijker is voor de ouders, en op deze manier nog beter op de hoogte zijn van wat
er speelt in de klas.
In de nieuwsbrief van 6 oktober j.l. hebben wij als school aangegeven hoe wij Parro gaan gebruiken. Een
toevoeging hierop is: ziekmelden dient u te doen via het kopje absentie. Hierbij kunt u meteen aangeven onder
welke categorie de ziekmelding valt. Graag voortaan dit op deze manier gebruiken. Nb. U hoeft uw kind niet
beter te melden.
Werkgroep ouderbetrokkenheid en communicatie.
AGENDA
25 t/m 30 oktober
2 november
5 november
9, 10 en 11 november
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Rapportgesprekken kleuters
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Ouderbrief Schoolontbijt
Flyer Sjors Sportief
Voorstelbrief leden Schoolraad
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