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School gesloten i.v.m. staking
Studiedag

Beste ouders, verzorgers,
Kwaliteitsonderzoek
PCBO Baarn-Soest is de stichting waar de Waterink deel van uitmaakt. Om de kwaliteit van het
onderwijs en de scholen te waarborgen, wordt tweejaarlijks een kwaliteitsonderzoek gehouden
zodat elke school binnen de Stichting PCBO Baarn-Soest respons krijgt via de ouders over de gang
van zaken op school.
Het onderzoek start morgen en alle ouders worden via e-mail uitgenodigd.
Bij voldoende deelname (meer dan 60%) is de peiling representatief voor de ouderpopulatie.
Mag ik u van harte uitnodigen hieraan deel te nemen?
Bij voorbaat alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Staking
Op 15 maart is de school gesloten vanwege de landelijke staking. Diverse Kinderopvangorganisaties bieden extra opvang aan. Als u hierover informatie wilt, kunt u deze opvragen bij school.
Kennismaking nieuwe directeur
Wellicht hebben een aantal ouders mij vanmorgen al bij de voordeur
gezien en de hand geschud. Mijn naam is Connie Nativ-van de
Bruinhorst, ik ben 51 jaar oud en woon met mijn man in Utrecht.
Alweer 25 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs, waarvan de laatste
10 jaar als directeur op verschillende scholen. Nu dus directeur hier op
school. Ik zal de komende periode vier dagen per week op school
aanwezig zijn. Naast mijn werk hier op school geef ik ook coaching aan
startende directeuren en leerkrachten. Het is voor mij een mooie
uitdaging om op deze school directeur te mogen zijn. Ik sta voor goed
onderwijs voor alle kinderen, zodat ze een goede basis kunnen leggen
voor hun toekomst.
In mijn vrije tijd kun je me onder andere op het water vinden om te zeilen. Daarnaast vind ik het ook
heerlijk om af en toe een rondje hard te lopen. Verder houd ik van reizen en lekker eten. Kom gerust
even binnen lopen om me de hand te schudden.

Lentekriebels
In de week van 18 maart doen wij mee met het project Lentekriebels. De Week van de Lentekriebels
is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs en is van 18 t/m 22 maart 2019.
Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
Elk jaar staat er een thema centraal. Dit jaar is dat het thema ‘Ik wil het graag weten’. Het gaat over
informatie op het gebied van relaties en seksualiteit waar kinderen vragen over hebben. Kinderen
willen alles weten en willen de zekerheid hebben dat wij hen ook alles verteld hebben wat zij moeten
weten. Het doel is om kinderen de juiste informatie mee te geven voor een gezonde seksuele
ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op een latere leeftijd
seksueel verantwoorde keuzes te maken. Onderzoek laat zien dat als op jonge leeftijd al aandacht is
voor relationele en seksuele vorming, jongeren juist later beginnen met seks, verantwoorde keuzes
maken en weerbaarder zijn.
Hoera voor de jarigen
De komende weken zijn Nida, Taha, Elisa, Deborah, Berat, Enise,
Koray & Baran jarig.
Allemaal van harte gefeliciteerd!!!

