17. Nieuwsbrief 5 april 2019
Belangrijke data
9 april
17 april
19 april
22 april – 4 mei
6 mei
9 mei – 22 mei

:
:
:
:
:
:

studiemiddag, alle leerlingen vanaf 12.35 uur vrij
Kennismaken nieuwe leerlingen
Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
Mei-vakantie
kinderen worden om 8.40u op school verwacht
groep gebonden schoolonderzoek (GSO) voor alle leerlingen

Vervangingen
Maandag 8 april; juf Claudia in groep 7/8 ochtend en 7a middag
Dinsdag 9 april; juf Baukje in groep 5/6
Donderdag 11 april; juf Baukje in groep 3
Donderdag 11 april; juf Eveline in groep 7a
Vrijdag 12 april; juf Eveline in groep 8a
Maandag 15 april; juf Claudia in groep 7/8 ochtend en 7a middag
Dinsdag 16 april; juf Baukje in groep 7b
Woensdag 17 april; meneer Leon in groep 6a
Donderdag 18 april; juf Baukje in groep 1/2/3
Donderdag 18 april; juf Eveline in groep 8a
Sponsorloop
Vorige week hebben we onze jaarlijkse sponsorloop gehouden. Het was een
geslaagde dag met een prachtige opbrengst! €5207.36
Jens uit groep 8a heeft het meeste geld opgehaald en is daarvoor in het
zonnetje gezet.
Dank aan alle sponsoren!
1/3 deel van de opbrengst gaat naar:
1/3 deel van de opbrengst gaat naar:
1/3 deel van de opbrengst gaat naar:

Dierenlot
Dierenbescherming
De oudervereniging

DE TOP 5 PER BOUW: WIE HEEFT DE MEESTE RONDJES GELOPEN???
Onderbouw:
Amin Kada en David Murariu uit groep 3b
Roan Boekweit, Mehmet Göksu en Safouane Masaoudi uit groep 4b
Middenbouw:
Youri van der Schoof uit groep 5a
Thijs de Bont en Mila van Wanrooij uit groep 6a
Glenn Halewijn uit groep 6b
Tijs Bakker uit groep 6c
Bovenbouw:
Felipe Broere en Luuk Ekkerman uit groep 8a
Justin van Krugten en Zayd Masaoudi uit groep 8b
Zinedine el Mahroum uit groep 7/8
Top gedaan jongens en meisjes!
Foto’s bestellen
U heeft deze week een inlogkaartje gekregen waarmee u kunt inloggen op de
website van Schoolfoto Kiek. Heeft u hulp nodig dan kunt u zich melden op
school. Wij helpen u graag.

Sportdag
Op maandag 27 mei hebben de groepen 7 en 8 sportdag. De groepen 1 t/m 6 mogen een
dag later, op dinsdag 28 mei, sporten. Deze dagen kunnen wij niet organiseren zonder
de hulp van ouders. U kind krijgt hiervoor een brief met uitleg en een strookje dat u in
kunt vullen als u één van deze dagen wilt komen helpen.

Oosterhout, 03-04-2019
Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van Delta-onderwijs
Betreft: kandidaatstelling/verkiezingen GMR oudergeleding
Geachte ouders/verzorgers,
Op grond van art. 5 lid 1 van het Medezeggenschapsreglement voor de gemeenschappelijke
medezeggenschapdraad (GMR) geldt er voor ieder lid van de GMR een zittingsperiode van 3 jaar.
Na deze 3 jaar dient het betreffende lid af te treden tenzij hij/zij zich herkiesbaar stelt. Daar de
zittingsperiode van 2 GMR-leden (oudergeleding) is verstreken, zijn er 2 vacatures ontstaan.
Indien u belangstelling heeft om lid te worden van de GMR, kunt u zich voor 3 mei 2019 kandidaat
stellen. U kunt zich aanmelden via e-mailadres gmr@delta-onderwijs.nl. Vermeld hierbij uw naam,
adres, e-mailadres, telefoonnummer en de naam van de school van uw kind(eren).
Op de website van Delta Onderwijs www.delta-onderwijs.nl (onder het kopje “GMR”) kunt u meer
informatie vinden over de GMR.
Na 3 mei 2019 zal worden bezien of het houden van verkiezingen noodzakelijk is, in welk geval wij
alle ouderleden van de afzonderlijke MR’en zullen verzoeken hun stemmen uit te brengen.
Indien er evenveel kandidaten als vacatures zijn, zullen er geen verkiezingen worden gehouden.
Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de gang van zaken.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
GMR verkiezingscommissie
Carla Bernhart en Karin Brouwers
gmr@delta-onderwijs.nl

