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6 november
8 november
12/13 november
19 november






1 november 2019

Landelijke stakingsdag, school gesloten.
Nationale Schoolontbijt
Start schoolfruit
Studiedag, leerlingen vrij

Inspectie
bezoek
Predicaat
GOED
Het is gelukt, van de inspectie hebben we het predicaat GOED gekregen.
Natuurlijk wisten via de kinderen en jullie als ouders al dat we een mooie vorm
van onderwijs op de Schoener hadden en hebben ontwikkeld.
Afgelopen juni heeft Stichting Obase daar d.m.v. een visitatie ook positief op
gereageerd. Zo positief dat ze ons bij de inspectie genomineerd hebben voor het
predicaat goed.
Afgelopen dinsdag was het dan zo ver, de inspectrice, mevr Wolfswinkel, bracht
ons een bezoek.
Zij heeft onder leiding van ons alle groepen bezocht en gekeken naar ons
onderwijs. Zij had een prachtig gesprek met leerlingen uit de bovenbouw, de
leerkrachten en de directie en IB.
Na deze intensieve dag gaf zij aan het eind van de middag in het bijzijn van het
team, de kwaliteitsmedewerker van Obase en de algemeen directeur, Ewald de
Keijzer het verlossende woord, de Schoener heeft het predicaat GOED. De vijfde
school in Zeeland die dit heeft gekregen.
We zijn reuze trots op een ieder die aan deze ontwikkeling mee heeft geholpen
en we zijn nog niet klaar met de ontwikkeling.
Vol enthousiasme bouwen we met zijn allen verder
aan de toekomst van de Schoener, met mooi
onderwijs voor onze kinderen.
Iedereen bedankt en gefeliciteerd
Natuurlijk hebben we dit op school gevierd met de
kinderen.
Obase heeft donderdag een heerlijke taart bezorgd
om dit feit een feestelijk tintje te geven.

Schoolfruit

De levering van het fruit is op maandag.
De fruitdagen worden dus dinsdag, woensdag en donderdag.
Uw kind hoeft op deze dagen dan geen fruit/groente mee te nemen, omdat dat in
de groep uitgedeeld wordt. Mocht u naar aanleiding van vorig jaar het idee
hebben dat het voor uw kind niet voldoende is mag u altijd een extraatje in de tas
stoppen als “reserve”.
We zoeken nog een aantal “fruitouders” die ’s morgen (half 9) moeilijk fruit, zoals
ananas/meloen/mango voor de kinderen eet klaar willen maken. U kunt zich
hiervoor opgeven bij de leerkracht of per mail j.kunst@obase.nl Geef daarbij
even aan op welke dag u zou kunnen.

Staking

De staking in het onderwijs op 6 november gaat door. Ook de leerkrachten van de
Schoener sluiten aan bij de staking. Onze school zal deze dag daarom niet open
zijn

Nationale
school
ontbijt

Op vrijdagmorgen 8 november nemen wij weer deel aan het Nationale
Schoolontbijt.
De kinderen gaat deze ochtend starten met een gezond ontbijtje op school.
Het ontbijtpakket is dit jaar lekker uitgebreid! Natuurlijk met allerlei gezonde
variatie in brood en beleg en met yoghurt, muesli, tuinkers, melk, thee, fruit en
groente. Zoals elk jaar is het gevarieerde pakket samengesteld volgens de Schijf
van Vijf van het Voedingscentrum
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