Verjaardagen

Datum
3 mei
5 mei
5 mei
7 mei
21 mei
25 mei

2017
2017
2017
2017
2017
2017

Groep
1
1B
3
1B
8
3

Naam
Iris Hereijgers
Bram Tax
Siebe Dictus
Iris van Dijck
Roelie van de Riet
Linde de Backer

Leeftijd
4
5
7
5
12
7

Nieuwe leerlingen
In deze maand verwelkomen we Iris Hereijgers bij ons op school. Wij wensen haar veel
plezier bij ons op school

Belangrijke data
9 mei
10 mei
15 t/m 19 mei
16 mei
22 mei
24 mei
25 mei
26 mei

OR vergadering
Praktisch verkeersexamen
Schoolkamp
Kriebelteam
GMR vergadering
Kijk rapportage groep 2 gaat mee
Hemelvaartsdag
Iedereen vrij

.
Gevonden voorwerpen.
De bak met gevonden voorwerpen zit weer vol met bekers, broodtrommels, jassen enz. Net
na Hemelvaart ruimen we alles weer op. Controleer even of u iets kwijt bent en kijk dan even
bij de gevonden voorwerpen. De gevonden voorwerpen kunt u vinden bij meneer Jac.

Ouderinloop
De ouderinloop is in de maand mei op de donderdagmiddag van 15.15u – 15.45u

Nieuws van school
Ouderenquête
Jullie kunnen nog steeds de enquête invullen. Heeft u hem nog niet ingevuld, dan kan dat
nog steeds eind mei is de sluitingsdatum is eind mei

Verkeersproblemen
Ik vraag hier nogmaals aandacht voor. De kinderen maken er nu ook
al opmerkingen over.
 Als school willen wij graag uw aandacht vragen voor de volgende problemen:
Bij de ingang van schoolpoort (ter hoogte van het huisje) staan dikwijls veel ouders
voor die poort te wachten. Dan kunnen de kinderen die met de fiets komen er
moeilijk langs.
Daarom vragen wij wilt u alstublieft de ingang van de poort vrij houden.
 Wilt u met het parkeren rekening houden dat er ook nog kinderen naar school lopen.
De auto’s worden soms zo maar schots en scheef weggezet en belemmerd ook het
zicht van de kinderen die de school verlaten.
Een stukje verder hebben we best een redelijke mogelijkheid tot parkeren, gebruik
die dan ook.
 De kinderen midden op de weg uit laten stappen is geen goed idee en bevordert
geen goede veiligheid.

Invallers
Zoals u wel vernomen zult hebben is het moeilijk om aan invallers te komen. Kleine
contracten kunnen we niet zomaar aangaan. Dit in verband met de Wet Werk en Zekerheid.
Invallers willen dat zelf ook niet meer, vandaar dat ze snel afhaken.
Daarom heeft elke school zijn eigen protocol geschreven om problemen op te vangen.
Hoe gaan wij dat hier aanpakken:
 Parttimers die op die dag niet werken vragen we of ze eventueel willen werken
 Is er geen vervanging dan zullen de groepen 1 / 2 bij elkaar gevoegd worden en zal
de juf die dan vrij komt de groep van de zieke juf overnemen. We spreken dan van de
eerste dag dat er geen vervanging is. Tevens melden we dat bij het CvB ( College van
bestuur)
 Gedurende de eerste dag houden we goed in de gaten of we voor de volgende dag
vervanging hebben. Als rond 14.00 uur blijkt dat er de volgende dag geen vervanging
is, melden we dat weer bij het collega van bestuur en krijgen de ouders een mailtje,
de kinderen krijgen ook nog een briefje mee, dat de groep de volgende dag vrij is.

Paasvoetbaltoernooi
Onze kinderen hebben op 12 april meegedaan aan het Paasvoetbaltoernooi. Het jongens
team behaalde een mooie 2e plaats. Het meisjesteam eindigde op de 6e plaats. Tijdens dit
toernooi werd er ook gestreden om de penaltybokaal en Tygo Dictus werd gekroond tot
penaltykoning. Hij bleek deze dag zijn vizier het scherpst te hebben staan.
Iedereen gefeliciteerd met de behaalde resultaten en nogmaals bedankt voor de inzet.

Prettige mei vakantie

