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Kalender
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

03-12-18
04-12-18
05-12-18
06-12-18
07-12-18

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

10-12-18
11-12-18
12-12-18
13-12-18
14-12-18

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

17-12-18
18-12-18
19-12-18
20-12-18
21-12-18

Sint op school

Geen buurtteam

Advies gesprekken groep 8
Buurteam aanwezig

Buurteam aanwezig
Hoge Raven midwinterfeest/ kerstdiner
Alle kinderen vrij om 12.30 uur

Schoolnieuws
Beste ouders,
De school is prachtig versierd door de creatieve ouders van de OR en de sinterklaasliederen klinken door de
school. De hele school maakt zich klaar voor de komst van de Sint en een paar gezellige pieten komende
woensdag. Een heerlijk kinderfeest! Het zou leuk zijn als we met elkaar Sinterklaas kunnen verwelkomen. Heeft u
thuis het leuke nieuwe lied al gehoord? Elke ouder met een ‘Uteregs’ hart zal er blij van worden J
We blikken als team terug op een waardevolle tweedaagse. We hebben elkaar (nog) beter leren kennen en
weten wat er nodig is om elkaar op juiste wijze te benaderen. Iedere collega is op zoek gegaan naar haar eigen
centrering en dynamiek. We zijn door het personeel van de Veldkeuken daarbij erg goed verzorgd. Het voelt als
een fijne time out waarmee we verder kunnen.
De ouder tevredenheids vragenlijsten zijn inmiddels door vele ouders ingevuld. Mocht u er nog niet aan
toegekomen zijn, wilt u dit dan in de komende week doen? Wij hechten waarde aan uw persoonlijke mening. Om
die reden is er naar ieder door u opgegeven mailadres een persoonlijke link verstuurd.
Hartelijke groet, Sylvia Tigchelhoff
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Vreedzame school
De mediatoren training waarover we u in de vorige nieuwsbrief informeerden is inmiddels van start gegaan.
De kinderen die gekozen zijn uit groep 7 en 8 zijn met elkaar aan de slag. Voor de kerstvakantie zal in de hal
zichtbaar worden welke kinderen mediator zijn. De kinderen stellen zich binnenkort voor.
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MR oproep !!
Aan het einde van dit kalenderjaar nemen we afscheid van twee van de drie ouderleden van de
Medezeggenschapsraad. Dat betekent dat we op zoek zijn naar twee ouders die graag mee willen denken met
school over de vele (beleids)vraagstukken die jaarlijks spelen.
Je kunt meedenken met de schoolgids, het meerjarenplan of de formatie en groepsindeling van volgend
schooljaar. En daarnaast vertegenwoordig je natuurlijk ook je achterban: de ouders en de leerlingen van De
Hoge Raven. Je bent een belangrijke gesprekspartner namens hen met de personeelsleden van de MR en de
directie van OBS De Hoge Raven.
Als MR-lid leer je de school achter de schermen goed kennen en heb je een actieve rol in het borgen dat de
school steeds beter wordt. De MR heeft 6 leden (drie ouders, drie leerkrachten) en vergadert ongeveer 7x per
jaar, deels samen met de directie.
Om je MR-carrière goed te kunnen starten is er ook een startcursus (1 avond) die aangeboden wordt voor MRleden in Utrecht. Als je geïnteresseerd bent, stuur dan vóór 1 januari een mail
naar secr.mr.dehogeraven@gmail.com. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen dat we hebben gekregen
vinden er begin volgend jaar verkiezingen plaats.
Vriendelijke groet, de MR van OBS De Hoge Raven
Voor meer informatie; https://www.dehogeraven.nl/ouders/medezeggenschapsraad
Zonnepanelen op het dak
Graag informeer ik u over het volgende; Namens de 4 partijen van de Brede school Duurstedelaan
(PCOU, SPOU, gemeente en KSU) is kortgeleden opdracht gegeven tot het plaatsen van UV panelen op
het dak van het gebouw.
Die zullen komen op het dak van de gymzaal. De investering wordt gedragen door de 4 partijen en de
voordelen zullen ook ten goede komen aan de 4 partijen.
De UV panelen worden geplaatst door Zon en Zo. Komende week staat een eerste contact gepland met
betrokkenen en zal een planning gemaakt gaan worden.

Wist u dat?
We een extra ouder zoeken voor de Vreedzame ouderraad? Zit uw kind in groep 6 of 7 en wilt u een bijdrage
leveren aan de Brede school werkgroep Vreedzaam meld u dan voor 12 dec. bij Sylvia. De Vreedzame ouderraad
vertegenwoordigt ouders van alle scholen uit de wijk Hoograven. De VOR werkt samen met de Vreedzame
leerlingenraad. Hierin nemen twee kinderen uit groep 7 deel van alle scholen uit Hoograven.
Dat er weer hard gewerkt wordt achter de schermen aan een prachtige nieuwe Ravenpost? Voor de kerst komt
deze mee met uw zoon of dochter!
…..Een fijn weekend gewenst!......
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