Betreft: 1 school Westwoud - werkgroepen
Westwoud, 2 juli 2015
Beste ouders/ verzorgers,
Op woensdag 19 augustus komen de beide teams van de twee scholen voor een tweede keer bij elkaar. Die dag
zullen de leerkrachten verdeeld worden over de werkgroepen. Op 10 juni heeft u een brief ontvangen waarin u
gevraagd werd zich voor 19 juni op te geven voor de werkgroep identiteit of ouderbetrokkenheid/ participatie.
Vanuit beide scholen zijn voldoende aanmeldingen geweest, dank daarvoor. In onderstaande tabel kunt u lezen
welke ouders plaats nemen in de werkgroepen:
Werkgroep identiteit
Leonie Rood (R)
Mirjam van Exter (SK)
Sascha Breg (SK)
Theo Quist (R)

Werkgroep ouderbetrokkenheid/ participatie
Dennis Kuipers (R)
Eke Rens (SK)
Eveline Noé (SK)
Linda Bakker (R)
Marike Zilver (R)
Thea Bot (SK)

Volgend schooljaar hebben beide scholen de studiedagen zoveel mogelijk proberen te koppelen. Het werk voor
de werkgroepen van 1 school Westwoud zal zich voornamelijk concentreren in de eerste helft van het
schooljaar. Daarom hebben we ervoor gekozen om wat meer studiemomenten te plannen in dit deel van het
jaar, dan u van ons gewend bent. We vragen uw begrip daarvoor. De volgende studiedagen zijn voor beide
scholen gelijk:
Dinsdag 29 september studiemiddag
Vrijdag 9 oktober studiemiddag
Maandag 4 januari studiedag
Vrijdag 26 februari studiemiddag
Evt. woensdag 6 juli studiedag
In de fase waarin we nu zitten, moeten we u nog wel enige flexibiliteit vragen m.b.t. de vrije (mid)dagen. Het
kan zijn dat de invulling van de studiedagen zo wijzigt, dat we samen besluiten de planning aan te passen. Dit
hoort u ruim op tijd.
Als laatste informeren we over het vertrek van de directeur van De Regenboog. Paul Lakeman wordt per 1
augustus de nieuwe directeur van De Regenboog. Marielle zal een warme overdracht naar Paul doen, wat
betekent, dat zij de eerste periode betrokken blijft bij het proces.
Voor vragen kunt altijd bij één van de schooldirecteuren terecht.
Met vriendelijke groeten,
Wies Klaassen
w.klaassen@skitteljacht.nl
0228 563501

Marielle van Wijk
directie@regenboogwestwoud.nl
0228 561714

