juli 2019
Hallo allemaal!
Het is bijna zover, de zomervakantie staat voor de deur. We ronden op school deze week van alles
af en hopen vrijdag met een voldaan gevoel de deur te sluiten voor onze leerlingen en deze weer
wijd open te zetten op maandag 19 augustus.
De zomervakantie is voor de meeste kinderen een fijne periode, vakantie, dagjes weg, activiteiten
(bijv. Kleine Tour) of gewoon lekker veel plezier maken in het zwembad. We hopen dat iedereen in
de vakantie ook tijd krijgt om met naasten mooie herinneringen te maken, waar met plezier op
terug gekeken kan worden. Daarnaast is het ook fijn voor de kinderen dat ze even kunnen én
mogen resetten, op naar een volgend jaar op onze school, of, met name voor de groep 8-ers, op
een andere school!
Voor na de vakantie zijn er twee data die we graag alvast
met u delen, namelijk de datum van de informatie- en
inloopavond, dit jaar op donderdag 5 september.
Ook willen we alvast de datum delen van de startgesprekken, die vinden komend schooljaar plaats in de
week van 9 september.
Voor nu wensen we allen een hele fijn zomervakantie!
Hieronder de belangrijke data op een rijtje:
3-4-5 juli
Kleuterfeesten
5 juli
Laatste schooldag, 12.00 u uit!
19 augustus
Eerste schooldag
5 september
Informatie- en inloopavond (18.30 – 19.45 uur)
9 september
Vanaf deze avond startgesprekken met nieuwe leerkracht

TER INFORMATIE
EXTRA LEERKRACHTEN
Wij hebben gelukkig de laatste weken nog
kunnen realiseren dat er na de vakantie wat
nieuwe leerkrachten (in opleiding) op
Gummarus komen werken / stage lopen. We
zijn daar in een tijd van lerarentekorten
uiteraard erg blij mee, dit komt onze leerlingen
en het onderwijs zeker ten goede. Wanneer de
nieuwe leerkracht(en) direct met uw
kind(eren) te maken hebben, zullen zij zich op
een later moment via Social Schools aan u
voorstellen.

VAKDOCENT GYM
Afgelopen jaar hebben we voor het eerst met
een vakdocent gewerkt. Dit is goed bevallen.
Meneer Luc was gedetacheerd bij ons vanuit
onze collega-school Het Kwadrant en hij kan
daar na de zomer een hele week terecht.
Gelukkig hebben we inmiddels een nieuwe
collega hiervoor gevonden. Zij stelt zich even
aan u voor:

Hoi!
Mijn naam is Maartje van
Willegen, ik ben 22 jaar oud
en ik kom uit Steenbergen.
De afgelopen vier jaar heb ik
de opleiding Academie voor
Lichamelijke Opvoeding
gevolgd op de
Sporthogeshool in
Eindhoven. Tijdens de
opleiding heb ik
stagegelopen op
verschillende basisscholen en
middelbare scholen. Hieruit
bleek dat de basisschool echt iets voor mij is.
Vanaf volgend schooljaar zal ik de gymlessen
op maandag en dinsdag verzorgen op
Gummarus.
Omdat ik mij graag als docent wil ontwikkelen,
start ik in februari met het zij-instroomtraject
voor de PABO, zodat ik naast de gymlessen ook
inzetbaar kan zijn voor de klas. In mijn vrije tijd
voetbal ik met heel veel plezier in het
damesteam van VV Steenbergen. Ik kijk er
naar uit om de gymlessen te geven. Een fijne
vakantie en tot volgend schooljaar!
VANUIT DE MR
Op 13 juni is de MR weer bij elkaar geweest.
Wietse heeft ons verteld over een zeer
positieve audit vanuit het samenwerkingsverband waarbij werd gekeken naar de
basisondersteuning op Gummarus. Verder
hebben we ook de eerste uitslagen van het
schooltevredenheidsonderzoek besproken.
Volgend schooljaar zullen wij met dezelfde
leden als dit jaar starten Sander Raes is vanuit
de oudergeleding herkozen voor zitting in de
MR. Op 25 september is onze volgende
vergadering.
BRIEF GMR
Op de volgende pagina treft u een brief vanuit
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

VAN ONZE PARTNERS
VAKANTIEBIEB
E-books voor het hele gezin met de
VakantieBieb. Dankzij de VakantieBieb blijven
duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat
is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen
in de zomer voorkomt een terugval van het
AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te
lezen tijdens de zomervakantie en biedt een
brede selectie van maar liefst 50 e-books voor
het hele gezin.
De VakantieBieb-app is een
zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te
downloaden in de App Store en Google Play
Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de
bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 juni.
Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor
volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is
geopend tot en met 31 augustus.

