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IN DEZE NIEUWSBRIEF O.A.
Koningsspelen
Vanuit de MR en OR
Oud papier
De Grote Rekendag
Flyer vieringen Pasen
KONINGSSPELEN 2019
Afgelopen vrijdag waren de Koningsspelen.
Wat kunnen we terugkijken op een heerlijke
sportieve dag. Alhoewel het spannend was of
en hoe we de spelen dit jaar konden
organiseren (de spelen konden dit jaar niet
centraal worden georganiseerd), is het
allemaal gelukt.
Vooral dankzij de inzet van Sjoerd Jenninga
(vader van Benthe, 3b en Fedde, 1/2a), Jens
van Nieuwenhuijzen (leraar groep 5), Sybelle
van Eijk (leraar groep 1/2b), Lisa Meijer (leraar
groep 1/2a en 8b), alle leerlingen van groep 8,
Eliane, Lisa en Marja van Smallsteps en alle
hulpouders is deze dag mogelijk geworden!

RECTIFICATIE
VAKANTIEPLANNING 2019-2020
In de laatste ODWB stond een fout in de
vakantieplanning. Niet maandag 26 juni 2020
is een roostervrije dag, maar maandag 29 juni
2020. Onze excuses voor het ongemak.
OPROEP OUDERRAAD
Vanwege het vertrek van een aantal leden uit
onze ouderraad is de raad op zoek naar

nieuwe vertegenwoordigers vanuit de ouders.
Vindt u het leuk om mee te denken en praten
over en uw bijdrage te leveren aan
organisatorische zaken als Sinterklaas,
Kerstmis, schoolreis e.d., meldt u zich dan
aan bij Edwin Brugman (vader van Max, groep
7), secretaris van de ouderraad. Hij is te
benaderen via Schoudercom.
VANUIT DE
OVERBLIJF/KLEUTERGROEPEN
Er gebeuren op school nog wel eens
ongelukjes met jonge kinderen. Ze zijn dan
net te laat bij het toilet. We komen voor
meisjes ondergoed tekort. Als u
meisjesondergoed (voor kleuters) over heeft,
dan houden wij ons aanbevolen. U kunt zich
melden bij de conciërge.
WIJZIGING INZAMELING OUD
PAPIER
In de vorige ODWB informeerden we u over
een wijziging van de inzameling van oud
papier. Voortaan staat de oud papier
container standaard in onze schuur. Het is
een veel kleinere variant dan de zeecontainer
die maandelijks in de straat voor school stond.
De container wordt wekelijks geleegd. U kunt
uw oud papier in de container kwijt. We
proberen de berging zo veel mogelijk ’s
morgens (dus van 8.20u tot 13.00u) open te
houden. Mocht u er terecht willen en de
berging is gesloten, dan kunt u altijd bij
Monique van der Mee terecht voor de sleutel.
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VANUIT DE
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De zittingstermijn van één lid van de
oudergeleding van de MR, Madelon
McGonigal, loopt in juni 2019 af. Madelon
heeft aangegeven graag aan te blijven als lid.
Mocht er animo zijn onder andere ouders, dan
zullen we verkiezingen uitschrijven. Hierbij
stellen wij u dus de vraag of u interesse zou
hebben in een plek in de
medezeggenschapsraad. Mocht dit het geval
zijn, dan kunt u dat uiterlijk maandag 13 mei
laten weten door een motivatietekst (voorzien
van foto) te sturen naar
medezeggenschapsraad-mailbox in
Schoudercom. Voor meer informatie over de
MR verwijzen we u graag naar de leden van
de medezeggenschapsraad (zie documenten
in Schoudercom). In de ODWB van 24 mei
informeren we u verder over het vervolg.
BELANGRIJKE DATA
-woensdag 17 april: korfbaltoernooi;
-donderdag 18 april: Paasviering en spreekuur
leraren (facultatief);
-vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei: meivakantie
-dinsdag 7 mei: spreekuur leraren (facultatief);
-woensdag 8 en 15 mei:
schoolvoetbaltoernooi;
-dinsdag 7 mei en vrijdag 10 mei:
hoofdluiscontrole;
-dinsdag 14 mei: vergadering
medezeggenschapsraad;
-vrijdag 17 mei: eventueel
schoolvoetbalfinales;
-vrijdag 24 mei: weeksluiting instroomgroep;
-maandag 27 t/m woensdag 29 mei:
praktische verkeerslessen;
-woensdag 12 juni: schoolhockeytoernooi (let
op: in de roostervrije week);
-dinsdag 10 september 19.00u: briefing
schoolreis;
-woensdag 11 september 08.30u: briefing
schoolreis;
-dinsdag 17 september schoolreis 2019-2020.

Ingezonden berichten:
Flyer vieringen met Pasen in verschillende
kerken

WEBINAR-HELP EEN SCHERM!
Op 9 mei 2019 organiseert het Centrum voor
Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een
webinar over het omgaan met kinderen en
schermen. Het is bedoeld voor ouders met
kinderen tussen 1 en 18 jaar.
Tv, schermen, games en telefoons bieden
zoveel mogelijkheden en verleidingen. Het
valt lang niet mee om onze kinderen zo goed,
veilig en verantwoord mogelijk mee om te
leren gaan … omdat we zelf het goede
voorbeeld niet geven. Maar ook omdat het
soms zo fijn en makkelijk is als je kind rustig
op een scherm zit. En omdat je kind zelf heel
graag veel tijd achter schermen doorbrengt.
Maar hoe slecht is het nou eigenlijk, al die tijd
achter schermen? Wat kun je doen om niet al
te veel gedoe te hebben over dit lastige
onderwerp? Hoe maak je afspraken rondom
schermen, gamen en social media? En
wanneer moet je je zorgen maken?
In dit webinar, een lezing die je thuis kan
volgen achter je computer, geeft
kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa
Neve je hoe je mediaopvoeding goed kunt
voorbereiden!
Dit webinar vindt plaats op donderdag 9 mei,
20.30 tot 21.30 uur.
Meld je snel aan voor de gratis CJG-webinar
via www.cjgcursus.nl

