Februari 2020
Hallo allemaal!

Hierbij ontvangt u de Ouderinfo voor de maand februari. We bevinden ons nu over de helft van het
schooljaar en zien langzaam maar zeker uit naar het voorjaar. De leerlingen beginnen steeds vaker
weer in het licht naar school te komen en dit geeft altijd een fijne energie.
Afgelopen weken hebben in het teken gestaan van rapportmappen en voortgangsgesprekken. We
hopen dat deze periode naar wens is verlopen. Dat het contact en daarmee het vertrouwen tussen
u en ons als school verder verstevigd is.
In de vorige Ouderinfo kon u lezen dat we werk maken van de rapporten, maar dat we dat niet
halverwege een schooljaar kunnen realiseren. Daarbij hebben we zeker ook positieve reacties
ontvangen op de rapportmappen. We hebben de leerlingen meer dan ooit in beeld en willen laten
zien dat de leerlingen voor ons meer zijn dan een cijfer en een lijst met behaalde doelen.
Omdat we er mee aan de slag gaan, lijkt het ons goed dat ouders de weg kennen om input te
leveren. In eerste instantie blijft de allerbelangrijkste weg hierin de meest directe, namelijk via de
leerkracht(en) van uw kind(eren). Ook kan het ouderpanel hierin een rol spelen, zij zijn een
klankbord voor de school rondom onderwijsinhoudelijke onderwerpen, verderop leest u hier meer
over. Ook willen we graag het partnerschapsteam hierin betrekken, verderop kunt u lezen wie van
de ouders en het team hierin deelnemen.
Als vierende school, zijn we ook weer enthousiast aan het werk met de bezigheden rondom
carnaval. Bij ons op ’t Gummeke zullen de komende drie weken volop activiteiten plaatsvinden,
met als hoogtepunt uiteraard de optocht op vrijdag 21 februari.
Hieronder alle belangrijke data op een rijtje:
5 februari
6 februari
7 februari
11 februari
21 februari
24-28 februari

Carnavalsliedje oefenen met prins en gevolg
Vergadering Ouderpanel
Leerlingen ’s middags vrij (studiemiddag team)
Peuter/kleuterconcert SKS voor onze groepen 1/2
Talentmiddag bovenbouw
Carnavalsviering op school met optocht (zie verderop)
Voorjaarsvakantie

REGELZAKEN EN ACTIVITEITEN
CARNAVAL
Het is alweer zover, carnaval staat voor de
deur. Op school zijn we al volop bezig met de
voorbereidingen voor de komende carnaval.
Ook deze keer zal het weer een leutig feest
gaan worden op ’t Gummeke! De leerlingen
zijn op vrijdag 21 februari gewoon om 13.00
uur op school. De prins en zijn gevolg zullen
aan het einde van de route de gehele optocht

ook bekijken, waarna ze de prijsuitreiking
verzorgen. De gemaakte creaties moeten ’s
ochtends al meegenomen worden naar school,
voorzien van het nummer. Deze worden
opgesteld op het plein waar normaal de fietsen
staan. De jury kan zo al een keer kijken naar
wat en hoe de creaties gemaakt zijn.

De route is als volgt: Magnoliastraat,
Primulastraat, Anjerstraat, Fuksiastraat,
Magnoliastraat, Lijsterbesstraat, Acacialaan,
Zilverdenstraat, Esdoornstraat, Azaleastraat,
Magnoliastraat.
We hopen dat er veel publiek langs de route
staat. Na afloop van de optocht is de prijsuitreiking op het schoolplein. Hierna gaan de
leerlingen van groep 1 t/m 4 terug naar de klas
en de leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen
naar huis. Op deze dag mogen de groepen 1
t/m 4 de hele dag verkleed naar school toe
komen. De groepen 5 t/m 8 alleen ’s middags.

TER INFORMATIE
PARTNERSCHAPSTEAM
12 februari komt het partnerschapsteam weer
bij elkaar, het is goed om te weten wie er
hierin deelnemen, namens de ouders zijn dit:
• Kelly Bogaard-Broekhuis (Gijs 1/2C),
• Elien Wennekers (Tijs, 6B)
• Marit Pleit (Emmie 6B en Lizzie 4B)
• Sacha Janse (Torsten 4B, Sverre 1/2B)
• Nicole van der Wegen (Evy 3B, Bibi 1/2D)
De teamleden die hierin betrokken zijn:

Juf Bernadette, juf Marja, juf Sandra
Kamphorst, juf Geeske, juf Melissa (LIO) en
meneer Wietse. Juf Cindy en juf Rosalinda
sluiten aan wanneer het onderwerp hiertoe
aanleiding geeft.
OUDERPANEL
Het ouderpanel is een groep ouders die als
adviesorgaan en als klankbord optreedt voor
de school. Het ouderpanel denkt mee over
zaken die op school spelen en geeft zijn visie
daarop. De onderwerpen variëren van
verbeteringen en ontwikkelingen die voor de
school van toepassing zijn tot signalen over de
kwaliteit en organisatie van het onderwijs, die
door de panelleden o.a. zijn opgevangen van
andere ouders. Leden van het ouderpanel in
2019-2020:
- Marianne van den Hout (gr. 7)
- Martijn Hendrikx (gr. 4)
- Esther de Kock (gr. 5 en 8)
- Ester Bolders (gr. 4 en 6)
- Ellen Manders (gr. 4 en gr. 7)
- Marleen Oerlemans (gr. 1 en 3)
- Richard de Jong (gr. 5 en 3)
- Danique Meesters (gr. 4 en 3)

GOEDE DOELEN / BURGERSCHAP
De leerlingen van groep 8 hebben de smaak te
pakken en dragen graag hun steentje bij aan
een mooiere wereld.
Graag brengen we daarom onderstaande
projecten onder de aandacht:
AUSTRALIË
Marit, Rowena en
Joëlle van groep 8B
willen graag geld in
zamelen voor
dieren in nood in
Australië. Zij
hebben een actie gemaakt om lege
flessen in te leveren op school en
die flessen weer bij de supermarkt
in te leveren. Het geld dat
opgehaald wordt, doneren ze aan
de ziekenhuizen waar de dieren
opgevangen worden en verzorgd.
Dus willen zij u vragen uw lege
flessen in te leveren op school. De flessen
kunnen in de goede doelen container
ingeleverd worden.
AFRIKA PROJECT GROEPEN 8
Mocht u toch flessen bij de JUMBO inleveren,
geen punt. Ook daar kunt u komende maand
een actie van onze leerlingen verwachten. De
statiegeldbonnen worden verzameld voor ons
Afrika project (Siza Bantwana). Vanaf zaterdag
hangen de posters hierover bij die
flessenautomaat.

VAN ONZE PARTNERS
ACTIVITEITEN MJW DE KLUP
MJW de Klup houdt een creatieve carnavalsochtend op zaterdag 15 februari van 9.30 uur
tot 12.00 uur, voor leden gratis, niet leden
betalen €5. Graag opgeven voor maandag 10
februari. Opgeven kan door een mailtje te
sturen naar: mjwdeklup@live.nl. Mocht u als
ouder graag willen helpen bij deze activiteit dat
kan zeker. Dit kunt u ook aangeven per mail tot
uiterlijk 10 februari.
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