PD Nieuwsbrief
15-11-2018

Vrijdag 19 oktober
Ma. 22 t/m vr. 26 oktober
Woensdag 31 oktober
Donderdag 1 november
Vrijdag 9 november

Agenda
Studiedag, leerlingen vrij
Herfstvakantie
Voortgangsgesprekken 12:30 tot 15:00
Voortgangsgesprekken 14:45 tot 19:30
Nationaal schoolontbijt

Afscheid intern begeleider Wendy

Inschrijflijsten oudergesprekken

Beste kinderen en ouders van de PD,

Vanaf deze week hangen beneden in de hal de
inschrijflijsten voor de voortgangsgesprekken op
woensdagmiddag 31 oktober en donderdagmiddagen avond 1 november. Let erop dat we op donderdag
1 november om 14:30 uit zijn. De gesprekken zijn
vrijwillig. Om de band tussen school, ouder en kind te
versterken zijn we een voorstander om uw kind bij
het gesprek aan te laten sluiten. Neem uw kind dus
mee naar het gesprek en ga samen het gesprek aan
met de leerkracht.

Met een heel dubbel gevoel wil ik jullie informeren
dat ik per 1 december 2018 een andere baan heb. Ik
ga bij mijn vriend in Brabant wonen. Daarom is het te
ver voor mij om iedere keer naar mijn werk in Den
Haag te rijden. Ik heb om die reden in Brabant
gesolliciteerd. Ik ga werken op een speciale school
voor kinderen met een verstandelijke beperking.
Ik ga jullie ontzettend missen. Ik heb een hele fijne
tijd gehad op de PD. Dat komt door alle kinderen bij
ons op school, maar ook het fijne contact met ouders
en collega’s.
De afgelopen jaren is er veel veranderd op de PD. Er is
veel in gang gezet; positieve ontwikkelingen om de
kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Jammer
dat ik niet betrokken zal blijven bij dit proces, maar
mijn opvolger zal dit vast goed doorpakken samen
met juf Marjolein en de rest van het team.
Ik wens u allen een mooie toekomst op de PD.
Groet Wendy de Vries

Vacature intern begeleider
We vinden het als school heel jammer dat Wendy ons
gaat verlaten per 1 december en wensen haar veel
plezier in het bourgondische Brabant. Sinds de
bekendmaking van Wendy dat ze weggaat is er een
vacature opgesteld. De nieuwe intern begeleider zal
naast Marjolein functioneren omtrent de zorg. Als een
nieuwe intern begeleider is gevonden dan zal u op de
hoogte worden gesteld via de nieuwsbrief.

Koffieochtenden voor en door ouders
De koffieochtenden op de Petrus Donders worden
elke vrijdag van 09:00 tot 10:00
druk bezocht. De ochtenden zijn vrij
om aan te sluiten en vinden plaats
in de teamkamer op de begane
grond. De komende periode staan
de volgende onderwerpen op het programma:
Onderwerp
Voorlichting logopedie van logopediste
Elly
Nationaal schoolontbijt van 08:30,
daarna gezamenlijke bijeenkomst
vanaf 09:00

Datum
2 november
9 november

Meer data en onderwerpen volgen snel en worden
opgehangen op de deur van de teamkamer. Tot de
volgende keer!

