Februari / maart 2018
Hallo allemaal!

Hierbij een korte Ouderinfo voor februari en maart. Hierin leest u onder andere over de belangrijke
data die volgen, zoals de lesvrije dag aanstaande vrijdag en de open- /aanmeldochtend op 14
maart aanstaande.
De belangrijke data op een rijtje:
2 maart
Leerlingen vrij
5 maart
Na-fotografie schoolfotograaf
7 maart
(Vernieuwde) rapporten mee
13 maart
Talentmiddag onderbouw
14 maart
Open informatie-/aanmeldochtend
Ouderpanel
28 maart
Schoolvoetbaltoernooi
MR vergadering
30 maart
Goede Vrijdag (leerlingen 12.00 u vrij)
2 april
Tweede Paasdag
3 april
Studiedag team – leerlingen vrij

REGELZAKEN & SCHOOLACTIVITEITEN
OPEN INFORMATIE-/AANMELDOCHTEND
Op woensdag 14 maart vindt onze jaarlijkse
open- /aanmeldochtend plaats. Ouders van
kinderen die binnenkort de basisschool mogen
bezoeken, zijn samen met hun kind(eren) van
harte welkom om een indruk te krijgen van
onze school. Is het voor u zelf van toepassing
dan zien we u graag. Mocht u iemand kennen
voor wie het mogelijk van toepassing is, zegt
het voort.

BINNENKOMEN GROEP 2
Omdat er nieuwe jongste kleuters
binnenkomen, wordt het steeds wat drukker in
de gang. Om er voor te zorgen dat er voor de
jongste kleuters ’s morgens iets meer rust en
ruimte is in de gang vragen wij aan de oudste
kleuters om af en toe al eens alleen naar
binnen te komen. Best spannend natuurlijk,
maar u zult verbaasd zijn hoe zelfstandig onze
oudste kleuters al zijn!
NA-FOTOGRAFIE SCHOOLFOTOGRAAF
Maandag 5 maart komt de schoolfotograaf
foto’s maken van de leerlingen die in oktober
nog niet op school zaten of toen afwezig
waren.
PASEN
De informatie omtrent de paasviering op
school ontvangt u later als aparte informatie.

BINNENKOMEN GROEP 2 LEERLINGEN

TER INFORMATIE
NIEUW RAPPORT
U ontvangt voorafgaand aan het rapport een
uitgebreide Ouderinfo speciaal over het
nieuwe rapport. Hierin leggen we uit welke
onderdelen erin opgenomen zijn en wat het
doel van het rapport is. We hopen u op deze
manier zo goed mogelijk te informeren.
MR
De MR heeft een vergadering gehad op
woensdag 24 januari. In deze vergadering
hebben we de volgende punten met elkaar
besproken:
Voortgang jaarplan
Het item burgerschap en godsdienst worden in
de komende periode verder vorm gegeven en
we hebben besproken hoever het nu staat met
betekenisvol leren.
Begroting
De begroting en de financiële staat van de
school zijn besproken. Hierover zijn geen
bijzonderheden.
Formatie (personeel)
Hierin ook geen echte bijzonderheden, de
komende periode worden oplossingen gezocht
voor de invulling van drie
zwangerschapsverloven.
Verkeerssituatie
We maken ons als MR zorgen over de
verkeerssituatie rondom school. We hebben
gesproken over mogelijke oplossingen en over
het tijdsbestek waarin een en ander
gerealiseerd kan worden.
Vergadering OP
Eén van de ouders van de MR heeft een
vergadering van het ouderpanel bijgewoond en
de besproken punten zijn even genoemd in de
vergadering.

VAN KLEUTER TOT PUBER CAFÉ
Het kleuter tot puber café is een bijeenkomst
voor ouders van kinderen op de basisschool,
op iedere tweede woensdag van de maand.
Elke maand staat een ander onderwerp
centraal, waar verschillende gastsprekers hun
expertise zullen delen. Ook is er een
medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin
(CJG) aanwezig, bij wie u met vragen terecht
kunt.
Elke tweede woensdag van de maand
09.00 uur – 10.00 uur
Bijeenkomst: 14 maart 2018
Wat: Week van de Lente Kriebels
Hoe ga je om met het thema seksualiteit bij je
kind?
Wat bespreek je wel/niet?
Wat doe je bij Ongewenst gedrag?
Wie: Anouk Jacobs
Waar: Bibliotheek Steenbergen (Blauwstraat
30)

