NIEUWSBRIEF
Februari 2019
Beste ouder(s)/verzorgers,

Belangrijke data:
Woensdag 6 februari
EHBO-examen groep
7/8
Adviesgesprekken
groep 8
Woensdag 13 februari
Middag:
rapportgesprekken
groep 1
Dinsdag 19 februari
Avond:
rapportgesprekken
groep 2
Woensdag 27 februari
Open dag
Maandag 4 t/m
vrijdag 8 maart
Voorjaarsvakantie

De afgelopen weken hebben we op een aantal momenten kunnen genieten van
heerlijk winterweer. Dit leverde prachtige wintertaferelen op. Alles prachtig
besneeuwd en kinderen die sneeuwballen gooien en enkelen die zelfs al
geschaatst hebben. Mooi om te zien en leuk om hier zelf af en toe lekker aan mee
te doen.

Personeel
Juf Sijlize heeft aangegeven zich volledig te richten op het moederschap. Dit
betekent dat zij niet meer als leerkracht terug komt op onze school. Wij zullen
haar inzet en kwaliteit binnen de organisatie missen, maar wensen haar van harte
Gods zegen toe op haar gemaakte keuze. Juf Sijlize heeft aangegeven graag op
kleine schaal afscheid te nemen van de school. Binnen het team nemen wij
binnenkort afscheid van haar. Ook u ontvangt de mogelijkheid om juf Sijlize de
hand te drukken en te bedanken voor haar inzet voor de school. U ontvangt
hiervoor nog een uitnodiging.
Zoals u in de media kunt lezen is er in Nederland grote zorg over de vervanging bij
ziekte en afwezigheid van leerkrachten. Ook op onze school brengt de weinig
beschikbare mogelijkheden zorgen met zich mee. Op dit moment hebben we alle
lesdagen nog volledig in kunnen vullen. Dit is vooral dankzij de flexibele inzet van
het team. Ook vanaf deze plaats wil ik hen hier hartelijk voor bedanken.

Schoolontwikkeling
Maandag 11 maart
Gebedsgroep
Klusavond
Vrijdag 15 maart
Pannenkoekendag
voor opa’s en oma’s

Woensdag 30 januari hebben wij een studiedag gehad in het kader van EDI. Mooi
om met elkaar na te denken over en invulling te geven aan de ontwikkeling van
onderwijs. Deze gezamenlijke studiedagen en de interne gesprekken en
consultaties leiden tot een doorgaande en herkenbare didactiek.

Rapportgesprekken groep 1 en 2
Op woensdag 13 en dinsdag 19 februari zijn de rapportgesprekken van groep 1 en
2. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht.

Open dag
Woensdag 27 februari is de open dag voor zowel de huidige ouders als mogelijke
nieuwe ouders. Nieuwe ouders zijn welkom vanaf 08.45 uur en geven wij graag
een rondleiding en extra informatie over de school. Ook is er voor hen de
mogelijkheid om een les bij te wonen in één van de groepen. Volgende week
ontvangt u de flyer. Wilt u deze onder de aandacht brengen?
Ook u heeft deze dag de mogelijkheid om een les van uw kind bij te wonen. U
bent van harte welkom vanaf 10.15 uur. Van 10.30 tot 11.30 kunt u 2 lessen in de
klas van uw kind/kinderen bijwonen. We vinden het leuk wanneer u aanwezig
kunt zijn.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Ouders die hun kind willen aanmelden op onze (voor)school vragen wij dit ruim
van tevoren te doen. Vroegtijdige aanmelding geeft ons de mogelijkheid de
ontwikkeling van de groei van de school te bekijken en daar tijdig de nodige
maatregelen voor te nemen.

Bange peuters
Op de site groter worden lees ik regelmatig tips over opvoeding, ontwikkeling en
verzorging. Een mooie site met filmpjes en artikelen. Graag wil ik af en toe wat
met u delen. Dit keer een filmpje over bange peuters.

Kerstcollecte
We kijken met elkaar terug op een mooie kerstviering en een goed samenzijn na
de viering. De kerstcollecte heeft het mooie bedrag van € 350,20 opgebracht. Dit
geld is geschonken aan de voedselbank Bommelerwaard.

Ouderportaal
We merken regelmatig dat niet alle adres- en e-mailgegevens die bij ons bekend
zijn, actueel zijn. U kunt dit als ouders zelf controleren en eventueel
aanpassingen aan ons doorgeven. Dit kan via het ouderportaal. Wilt u zelf even
controleren of uw gegevens kloppen? We ontvangen ook graag de nog
ontbrekende adressen van ouders die op verschillende adressen wonen. Wilt u
deze via het ouderportaal aan ons doorgeven of gewoon per mail? Al vast
hartelijk dank voor het controleren. Mocht u geen inlogcode (meer) hebben
voor het ouderportaal, geeft u dit dan door aan de leerkracht van uw kind of aan
juf Hanneke.
Van de klusouders
(enkele klussen laatste
weken)

Databord in
personeelskamer

Klusouders
Wij zoeken nog enkele klusouders die de huidige klusgroep komen versterken!
Binnen de school zijn verschillende klussen te doen. Klussen die ervoor zorgen
dat het werk voor leerkrachten en leerlingen soepeler verloopt. Als team zijn wij
ontzettend blij met het vele werk dat de klusouders de afgelopen periode
gedaan hebben. Wanneer u interesse heeft om met de klusouders mee te
draaien of u bent nieuwsgierig naar wat zij doen, neem dan contact op met
ondergetekende of Erwin Schilders, tel. 06-42571496.

Gebedsgroep

Voetenbankjes voor
leerlingtafels

Op maandag 11 maart komt de gebedsgroep om 08.30 uur weer bij elkaar.
Gebed is een zegen voor de school. Wanneer u mee wilt bidden of wilt kennis
maken, dan bent u van harte welkom in de lerarenkamer.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.
Een hartelijke groet,
namens het team
Bas van Ballegooijen

Boekenplanken voor
orthotheek

