Nieuwsbrief 9, 17 januari 2020
VAN DE DIRECTIE:
Citotoetsen: vanaf a.s. maandag staan er voor de komende drie weken citotoetsen
gepland voor de groepen 3 t/m 8. Het is belangrijk dat uw kind de toetsen tegelijkertijd
met de anderen kan maken. Inhalen van toetsen is organisatorisch haast niet mogelijk
voor ons. Wij vragen u daarom vriendelijk maar dringend in deze periode eventuele
dokter-,tandarts-, ortho- en andere afspraken BUITEN schooltijd te plannen.
Staking 30 en 31 januari: Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is onze school dicht
i.v.m. de landelijke onderwijsstaking. We staken met het hele team deze twee dagen.
U heeft er vast al veel over gelezen in de landelijke pers. We snappen dat het heel lastig
is voor u als ouders om uw kinderen zelf twee dagen op te vangen, maar weten als team
echt geen betere manier om iedereen te laten weten dat de maat vol is voor ons. We
willen met al onze collega's in het land één signaal afgeven dat er nu echt door de
overheid iets gedaan moet worden aan de kwaliteit van het onderwijs, de enorme
personeelstekorten en aan een beter salaris. Vast bedankt voor uw begrip!
Website deels op zwart: helaas is een groot deel van de website sinds 1 januari niet
benaderbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Hopelijk wordt het dit weekend
allemaal opgelost. Om deze reden ontvangt u deze eerste nieuwsbrief van 2020 via de
Parro app.
Vriendelijke verzoekjes:
• We vragen iedereen om niet te fietsen op het schoolplein en elkaar(s kinderen)
ook hierop aan te spreken i.v.m. de veiligheid van een ieder.
• Als u met de hond komt, wacht dan aub buiten het schoolplein op uw kind(eren).
Honden mogen i.v.m. allergische reacties bij sommige mensen NIET mee naar
binnen.
• We vinden het fijn als we op tijd kunnen beginnen. De deur is daarom al om 8.20
uur open. De les begint om 8.30 uur, de bel gaat om 8.27 uur. Alle groepen
komen binnen via de hoofdingang en worden daar welkom geheten door Mieke,
Ivonne en/of Marjon. Zo zien we alle kinderen….. De zijdeur blijft daarom ’s
ochtends dicht.
VAN HET TEAM:
Boeken gezocht: Voor onze zwerfboekenkraam zijn we op zoek naar "uitgelezen"
kinderboeken. Als deze er nog mooi uitzien, maar voor uw kind(eren) niet meer
interessant zijn, kan een ander, jonger kind er nog plezier aan beleven.
Inleveren kan bij meneer Mohamed of juf Marjolijn, die zorgen dan dat de boekenkraam weer gevuld wordt.
Hieronder een aantal sites waarop kinderboeken (gratis) kunnen worden gedownload. Op
de site van Nik-Nak kunnen kinderboeken gekocht worden die vanuit het Nederlands
vertaald zijn in verschillende talen.
• Gratis kinderboeken downloaden (Engelse site, kan wel vertaald worden in andere
talen) in diverse talen, waaronder Nederlands, Pools, Duits, Russisch en Arabisch:
http://en.childrenslibrary.org/about/fastfacts.shtml
• Nederlandstalige kinderboeken kopen waarvan vertalingen in diverse andere talen
zijn: https://nik-nak.eu/combinaties-talen-tweetalige-kinderboeken/

•
•
•

Gratis Nederlandstalige kinderboeken downloaden:
https://gratis-boek.nl/category/kinderboeken/
Gratis Nederlandstalige kinderboeken downloaden in 'lage' AVI's voor oudere
kinderen (makkelijk lezen boeken).: http://www.gratiskinderboek.nl/
Gratis digitale Nederlandstalige prentenboeken voorgelezen:
http://www.kindertube.nl/voorlezen-en-digitale-prentenboeken.html

VAN DE OUDERRAAD:
Nieuwe mensen: we zoeken altijd nieuwe enthousiaste mensen. Lijkt het je leuk om de
schoolactiviteiten mede te organiseren? Dan nodigen wij je uit om ons als ouderraad te
komen versterken. De ouderraad bestaat uit ongeveer 10 ouders en 2 leerkrachten;
Mieke Last neemt als managementteamlid deel namens de directie en Marian Smits
namens het team.
De ouderraad vergadert zo'n 11x per schooljaar, op woensdagavond.
De ouderraad ondersteunt het team met het voorbereiden, organiseren en het uitvoeren
van verschillende activiteiten. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: Sinterklaas, Kerst,
Pasen, Carnaval, schoolreizen, groep 8 activiteiten zoals de musicalavond, buitendagen,
avondvierdaagse, het zomerfeest etc. Ook innen en beheren wij de jaarlijkse
ouderbijdragen. Deze worden besteed aan de hierboven genoemde activiteiten,
ondersteunende schoolactiviteiten en waar mogelijk extra leermiddelen. Als lid van de
ouderraad ben je een enthousiaste ouder die het leuk vindt om een actieve bijdrage te
leveren aan het (mede) organiseren van activiteiten en daarin wil meedenken met de
school. Er altijd vanuit gaande dat je dit een langere periode (vier jaar) doet. Je voelt je
betrokken bij school en vindt het belangrijk dat er leuke dingen voor de kinderen
georganiseerd worden. Ieder lid moet zijn aandeel leveren in de ouderraad.
Als je interesse hebt stuur dan je reactie aan: Nanda Kreuning (Penningmeester) per email: nanda@raos.nl En vermeld in welke klas je kind(eren) zit(ten). Wij kijken uit naar
je reactie, want wij kunnen je hulp goed gebruiken!
Laatste nieuws over de voedselbankactie: Naast het overweldigende aantal volle kratten
dat we aan de Voedselbank hebben overgedragen, hebben we met de collectebus ook
nog €123,35 opgehaald. Nogmaals dank voor ieders bijdrage.
We feliciteren alle jarigen van de maand januari! (Deze foto hangt uitvergroot
in de hal van de school).

Belangrijke dagen in januari en februari:
17-01: juf Jenny jarig
18-01: meneer John jarig
20-01: start van de drie citoweken, er kan geen vrij gegeven worden, omdat alle
kinderen deze toetsen tegelijk moeten maken
20-01: meester Jasper vrij i.v.m. bruiloft, bestuursvergadering
27, 28 en 29-01: adviesgesprekken groepen 8
01-02: voorjaarsconcert blokfluitgroep juf Marjan Banis
10-02: juf Marije jarig
14-02: studiedag team, alle kinderen vrij, start van de voorjaarsvakantie
23-02: laatste vakantiedag van de voorjaarsvakantie.

