Maart 2020
Hallo allemaal!

Maart 2020 alweer, we maken ons op voor hopelijk een mooi voorjaar. De natuur is wat van slag,
maar dat vertaalt zich helaas nog niet in lekker voorjaars weer. Het gesprek van de dag is
momenteel het coronavirus. In de vakantie heeft u hierover een mail ontvangen vanuit onze
stichting. We volgen de richtlijnen van het RIVM, laten ons niet onnodig van de wijs brengen, maar
zullen er als school voor zorgen dat er in ieder geval voldoende zeep en papieren handdoekjes
aanwezig zijn. Mocht u hierover vragen hebben, dan bent u uiteraard welkom.
Net voor de carnavalsvakantie heeft de architect aan de werkgroep ver/nieuwbouw een prachtig
ontwerp laten zien voor het aan te bouwen gedeelte. Het wordt een zeer bijdetijds
onderwijsgebouw, met heel veel mogelijkheden om ons onderwijs nog beter te maken. Daarmee
kunnen we eindelijk afscheid gaan nemen van de noodgebouwen die nu al bijna zestien jaar in
gebruik zijn. De verwachting is dat de eerste sloop- en bouwactiviteiten op zijn vroegst in de
zomer(vakantie) plaats vinden, voor dit schooljaar zal het dus weinig tot geen gevolgen hebben
voor de groepen. Wanneer er concreet meer te melden is, zullen we dit zeker doen!
Het partnerschapsteam is inmiddels ook weer bij elkaar geweest, verderop kunt u hier meer over
lezen.
Ook ben ik blij te kunnen vermelden dat er twee zaken al concreet gemaakt zijn, namelijk
themaochtenden voor ouders en een uitbreiding van de kinderopvangmogelijkheden, ook hierover
leest u verderop meer.
Hieronder alle belangrijke data op een rijtje:
10 maart
Studiemiddag (leerlingen middag vrij)
13 maart
Themaochtend voor ouders (zie verderop)
20 maart
Laatste werkdag meneer Jan
25 maart
Bijeenkomst Ouderpanel
27 maart
Studiedag (leerlingen vrij)

REGELZAKEN EN ACTIVITEITEN
THEMA-OCHTEND VOOR OUDERS
Zoals u weet, vinden wij het belangrijk dat we
als school én peuteropvang samen optrekken
met u als ouders en verzorgers. Eén van de
uitkomsten van de wensen- en verwachtingenavond die we als school in oktober organiseerden, is het werk maken van meer momenten dat ouders welkom zijn in de school. Dit
zeker in relatie tot pedagogisch partnerschap
tussen ouder, school en peuteropvang.
We zijn dan ook blij dat we iets nieuws aan
kunnen bieden. Vanuit WijZijn Steenbergen
(welzijnsorganisatie) zullen er verschillende

thema-ochtenden georganiseerd gaan worden.
De eerste vindt plaats op vrijdag 13 maart. Om
8.45 uur bent u welkom in de teamkamer van
de school voor een gezellige thema-ochtend.
Het thema van deze eerste ochtend is ‘Spel’ en
is bedoeld voor de ouders en verzorgers van
kinderen van de Pippi en de groepen 1 t/m 4.
We praten over verschillende soorten spel en
hoe u de ontwikkeling van uw kind hierbij op
een leuke manier kunt stimuleren. De bijeenkomst wordt verzorgd door Rianne Folkertsma
(WijZijn Steenbergen). Het duurt tot ongeveer
10.00 uur. We hopen op uw aanwezigheid en
inbreng.

TER INFORMATIE

VAN ONZE PARTNERS

PARTNERSCHAPSTEAM ACTIEF OUDERSCHAP
Het partnerschapsteam is op 12 februari weer
bij elkaar gekomen. We hebben uiteindelijk
drie concrete thema’s benoemd die we met
elkaar oppakken. Te weten:
• De rapporten en de gesprekscyclus
rondom voortgang gaan we aanpassen
• Er komt een planning met ontmoet- en
informatiemomenten waar ouders
elkaar en de school nog beter leren
kennen (los van rapporten en
individuele voortgang)
• We gaan werk maken van een
maatschappelijk (kind)centrum als
middelpunt van de wijk.

SLAGWERKSCHOOL BROK 25 JAAR
Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van
Slagwerkschool Brok komen op zondag 8 maart
2020 de Drumbassadors 2 drumshows
verzorgen! De Drumbassadors bestaan uit
René Creemers en Wim de Vries. Beiden
hebben zij ruim hun sporen verdiend als
slagwerker.

UITBREIDING (PEUTER)OPVANG
Enige tijd geleden hebben we een enquête
uitgezet binnen de peuterspeelzaal en de
onderbouw om in kaart te brengen of er
behoefte is aan uitbreiding van de uren van
peuteropvang Pippi. We hebben besloten om
het aanbod aan te passen. Tijdens de 40
schoolweken dat een peuter naar de
peuteropvang gaat, zal het aanbod per 30
maart niet meer alleen uit de 3-uur durende
dagdelen peuteropvang bestaan. Het aanbod
wordt verruimd.

De eerste show start om 13.30 uur en is
interactief. Hier kunnen slagwerkers zelf mee
spelen!
De tweede show start om 15.30 uur en hier
zullen zij hun Drumbassadors drumshow laten
zien en horen!
Beide shows zijn meer dan de moeite waard.
Het is meer dan de moeite waard om beide
shows te zien. Zet 8 maart in je agenda om
deze 2 drumgiganten aan het werk te zien!
Reserveer op tijd. Want vol = vol! ! !
Tickets via: www.ticketkantoor.nl/shop/Brok
De shows worden verzorgd in brede school Op
het Podium, Waterlinie 1, te steenbergen.

Voorafgaand en/of aansluitend aan de ochtend
en middag peuteropvang zijn extra blokken
peuteropvang af te nemen. Voor de blokken
verlengde peuteropvang wordt een aangepast
tarief in rekening gebracht. Indien u recht heeft
op kinderopvangtoeslag, kunt u de
kinderopvangtoeslag ook aanvragen voor de
extra afgenomen uren peuteropvang.
Mocht u interesse hebben in het afnemen van
verlengde peuteropvang, dan kunt u een mail
sturen naar wilma.van.gorsel@lpsnet.nl of
contact opnemen met Pippi (06-59906129).
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