Agenda

Woensdag 4 november
Studiedag
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn vrij

Woensdag 11 november
Digitale ouderavond voor de ouders van groep 8

De regen die weet wat
De regen die drupt en die stort de afgelopen weken regelmatig. Dan is de eerste reactie:
schuilen! Wij hebben op school een luifel/overhangende rand waar het handig is om de
spetters te ontwijken en waar veel ouders even onder gaan staan als ze hun kind of kinderen
komen ophalen. Als de schoolbel gaat is het echter fijn als de kinderen met de juf of meester
onder deze luifel kunnen staan om te wachten tot dat ze opgehaald worden. Onze vraag is
daarom of wachtende ouders met een leuke paraplu kunnen komen als het regent en
kunnen wachten achter de witte streep (of ter hoogte van de witte streep die op dit moment

alleen zichtbaar is bij de kleuterlokalen). Op deze manier blijft de afstand van anderhalve
meter tussen onze leerkrachten en de ouders ook gewaarborgd. Alvast bedankt.

Notulen van de MR
Door middel van deze link willen we graag de notulen delen van de MR-vergadering van 24
september 2020.
Tevredenheidspeiling
Om de kwaliteit van de school in kaart te brengen en eventuele verbeterpunten te kunnen
oppakken worden er periodiek tevredenheidspeilingen afgenomen bij de HSV en zo ook de
Willemsparkschool. In de komende periode zullen de tevredenheidspeilingen voor de
(oudste) leerlingen, de ouders en het personeel worden uitgezet. Vanuit de organisatie
Scholen met Succes ontvangen jullie een link om de tevredenheidspeiling in te kunnen
vullen. Het kost niet veel tijd en vanuit school zijn we blij met de respons, zodat we weten
wat er goed gaat en welke verbeterpunten er zijn. Alvast veel dank voor het invullen van de
tevredenheidspeiling!
Met vriendelijke groet,
Ingrid Schumacher
directeur Haagsche Schoolvereeniging
Gevonden!
Best alweer een aantal weken geleden vond Sylvia een doos vol met pakjes kaartjes voor de
Foodstars Kaartspellen van de AH. Wie o wie is al een tijdje aan het balen dat deze
zorgvuldig gespaarde kaarten kwijt zijn? Welkom om ze om te komen halen in het kantoor
van de administratie.
P.s. En wie mist Nijntje met haar blauwe jurkje en de sleutel?
Mondkapjes
In de klassen 'nee', maar in de gangen 'ja'. Omdat corona steeds dichterbij komt en wij erg
graag willen dat de kinderen en de juffen en meesters naar school kunnen blijven komen, is
er besloten dat iedereen die in de gangen van de school wandelt een mondkapje draagt. Dus
kom je naar school om te luizenpluizen? Of heb je een oudergesprek? Vergeet dan niet een
mondkapje op te doen bij binnenkomst en je naam en de datum/tijd te noteren op het
notitieblok op de tafel van gevonden voorwerpen. Al onze medewerkers en mensen die
bijvoorbeeld voor onderhoud of RT binnen komen, vragen wij een mondkapje te dragen.

