11. Nieuwsbrief 25 januari 2019
Belangrijke data
28 jan-1 febr
21 februari
27 februari
4-10 maart
11 maart
15 maart
20 maart
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Oudergesprekken groep 1 t/m 7, adviesgesprekken groep 8
Studiemiddag, alle leerlingen om 12.35 uur vrij
Kennismaken nieuwe leerlingen
Carnavalsvakantie
schoolfotograaf
mogelijke stakingsdag????
studiedag

Ik ben aardig
We zijn na de Kerstvakantie begonnen met
onze gedragsverwachting “ik ben aardig”.
De kinderen hebben ermee geoefend en
dat is te merken! Er zijn al veel muntjes
uitgedeeld! We kunnen ook volgende week
nog muntjes verdienen door aardig te zijn.
Daarna verdienen we complimenten met
aardig zijn en gaan we aan de slag met
een nieuwe gedragsverwachting: “ik ben
zuinig op alle spullen”.
Beloning
Donderdag is de 120e bal in de bus gekomen en daarom krijgen de
kinderen een schoolbeloning: “we spelen extra buiten”.
Vervangingen
Afgelopen week zijn diverse vervangingen geweest i.v.m. afwezigheid
of ziekte van de eigen leerkrachten. We weten dat het vervelend is
voor de kinderen maar helaas hebben we geen andere oplossingen. Juf
Quincy is al steeds meer op school en voor de groep. Juf Baukje is er
op dinsdag en donderdag en meneer Melvin op vrijdag voor de
vervangingen van de eigen mensen zodat die tijd hebben voor hun
administratie. Meneer Joep staat ook weer steeds meer voor de klas en
vanaf komende week hebben we weer een vaste vervanger voor hem
in groep 8: juf Eveline (niet van de gym).
Voorleesontbijt
Woensdag 23 januari zijn de nationale
voorleesdagen gestart. Die dag hebben wij
geopend met een voorleesontbijt. In alle
klassen hebben enthousiaste voorlezers
voor de kinderen voorgelezen. Alle opa’s,
oma’s, mama’s, papa’s en collega’s die
geholpen hebben, willen we enorm
bedanken. Het voorleesontbijt is
gesponsord door Jumbo
Oosterhout. Dankzij alle hulp en sponsoring hebben we een heerlijk en
leuk voorleesontbijt gehad!

Bekeuringen
Afgelopen weken zijn er bekeuringen uitgedeeld aan foutparkeerders. Als u
parkeert op het gras, in de Bijsterveld, langs de straat buiten de vakken of op de
parkeerplaats buiten de vakken worden er bekeuringen gegeven. Het bedrag is
erg hoog: €140,- exclusief administratiekosten. Dit willen wij u besparen dus we
vragen u te parkeren daar waar het mag: IN DE PARKEERVAKKEN!
Oudergesprekken
Komende week zijn de oudergesprekken. We bespreken dan de vorderingen van
uw kind, bespreken voor een aantal kinderen de verlenging van de TLV en het
advies voor het VO voor de kinderen van groep 8. We hopen u allen weer te
mogen ontmoeten om samen te praten over de ontwikkeling van uw kind.
Indien u de ouderbijdrage nog niet heeft voldaan, kan dat tijdens één van deze
avonden nog gedaan worden.
Schoolfruit en groente
De kinderen krijgen elke week 3 stuks fruit of snackgroente. Ze krijgen dit op
woensdag, donderdag en vrijdag.

Staking 15 maart
In het landelijk nieuws wordt al volop gesproken over een mogelijk staking door het
personeel in het onderwijs. Niet alle partijen, die hierbij betrokken zijn, zitten op 1 lijn.
Er is dus nog onvoldoende duidelijkheid of onze leerkrachten daaraan deelnemen. Toch
willen we u alvast melden dat deze mogelijkheid er wel is. Dat betekent dat uw kind niet
naar school kan en er dus opvang voor hem/haar nodig is.
Oudervereniging
Onze oudervereniging bedankt iedereen die heeft geholpen in het afgelopen half jaar.
Daarnaast zijn zij blij met de mensen die hun ouderbijdrage al hebben betaald.
Afgelopen week is de OV bijeen geweest en is afgesproken dat voor de nieuwe ouders
een brief meegaat waarin wordt gevraagd om een bijdrage van €10,-. Voor de ouders die
nog niet hebben betaald gaat er een herinnering mee om het bedrag van €20,- nog te
voldoen.
Medezeggenschapsraad
In onze MR zitten 2 ouders waarvan hun kind in groep 8 zit. Dat betekent dat zij afscheid
gaan nemen aan het einde van dit schooljaar. Heeft u belangstelling om zitting te nemen
in de MR dan kunt u dit melden bij juf Sandra of bij onze administratie. Wilt u eerst eens
komen kijken dan kan dat op de volgende vergaderingen: 18 maart, 8 mei en 19 juni om
20.00u op school. Geeft u via de agenda van uw kind even door dat u wil komen
luisteren dan zorgen wij dat het bij juf Sandra komt. U kunt natuurlijk ook telefonisch
contact opnemen via school.
Wist u dat …..
- De kinderen van groep 1 t/m 7 hun rapport meekrijgen op dinsdag 5 februari.
- De kinderen van groep 8 hun rapport nu geen rapport krijgen.

