Sanne Postema
Sanne Postema is al vele jaren een gewaardeerd teamlid. Zij heeft besloten om
ontslag te nemen, want zij wordt adjunct-directeur van basisschool de Regenboog in
Overschie. Het is gebruikelijk om 2 maanden opzegtermijn in acht te nemen. Indien
mogelijk zal Sanne eerder aan haar nieuwe baan beginnen. Samen met de kinderen
houdt Sanne nog een gezellig 'afscheidsfeestje'. We wensen haar veel succes en
gaan haar zeker missen!
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U heeft in de jaarkalender de vakantiedagen en extra vrije dagen kunnen lezen. De
vakantiedagen zijn in overleg met onze medezeggenschapsraad en de andere
scholen in Alblasserdam afgestemd.
Een toelichting: De meivakantie is vanaf 23 april 2018 t/m 4 mei 2018. Onze vakantie
kan verschillen met andere regio’s in Nederland. Het ministerie van onderwijs heeft
aangegeven dat het verplicht is om de eerste week in mei vrij te plannen. Scholen
mogen vervolgens zelf kiezen of ze een week aansluiten bij die ene week in mei.
Ouderbijdrage
U heeft via uw kind vorige week de factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage en
vrijwillige bijdrage Vereniging van ouders (VVO) ontvangen. Uw bijdrage komt ten
goede aan de activiteiten voor de kinderen. We hopen dat u uw bijdrage zal voldoen.
Is het voor u een knelpunt? Neem contact op met de directeur, Peter Rietveld,
p.rietveld@soba-scholen.nl
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Nieuw meubilair
Het nieuwe meubilair voor de groepen van
het Boerenpad wordt in de herfstvakantie
geleverd. Een stichting komt het oude
meubilair vrijdagmiddag 13 oktober a.s.
ophalen. Hiervoor wordt op de
parkeerplaatsen voor de school (aan de
Zeelt) een container geplaatst . We
verzoeken u om vrijdagmiddag daar geen
auto’s te parkeren.
Het oude meubilair komt ten goede aan de
kinderen op Sint-Maarten. Tevens is het
mogelijk om kleding en knuffels in afgesloten
plastic zakken aan te leveren. Deze kunt u
afgeven bij het houten noodgebouw op dinsdag 10 oktober tussen 14:00 en15:00 uur.
Dezelfde stichting zal ook deze spullen ophalen.
Staking
De school was gisteren gesloten, vanwege de landelijke
onderwijsstaking. We vinden het belangrijk om een
signaal aan politiek Den Haag te geven. Het signaal heeft
betrekking op een hoger salaris en de werkdruk. Ons
team was ook in Den Haag vertegenwoordigd. We hopen
dat u ons begrijpt en steunt.

Houten gebouw
Op het plein van locatie Boerenpad staat
al een tijd het houten gebouw leeg. De
gemeente heeft het besluit genomen, om
de voorziening van Centrum Jeugd en
gezin, consultatiebureau en jeugdarts
m.i.v. 1-1-2018 in het houten gebouw te
doen. Deze voorziening kan niet meer in
de Alblashof zijn. De leerlingenraad,
schoolleiding, leiding van Wasko en het
schoolbestuur zijn met 2 wethouders en 2
ambtenaren in gesprek geweest.
De leerlingenraad heeft kritiek op de
communicatie van de gemeente geuit.
Een wethouder bood vervolgens excuses
aan. Tevens is een plan voor verbetering
van deze kinderen besproken. De
Leerlingenraad had een indrukwekkende
presentatie verzorgd. Super trots op!
Super gedaan!
Het houten gebouw wordt z.s.m. opgeknapt, omdat het minimaal 2 jaar wordt gebruikt.
De gemeente zal ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van het plein en de
kinderopvang Wasko.
Afsluiting Kinderboekenweek 2017 ……. GRUWELIJK ENG
Het kan u niet ontgaan zijn, de school is
omgetoverd tot een gruwelijk enge school.
Afgelopen woensdag zijn de kinderen op het
schoolplein ontvangen door een heks/tovenaar.
Deze is tevens in de klas geweest om een
gruwelijk eng boek aan te bieden. De kinderen
kunnen hier zelf uit lezen of uit worden
voorgelezen. Zeker 10 dagen staat de school
nog in het teken van boekpromotie. Ook worden
er allerlei knutselactiviteiten rond het thema
georganiseerd. Op woensdag 11 oktober vindt
de voorleeswedstrijd plaats. Deze week hebben
de voorrondes in de klassen al plaatsgevonden.
De winnaars van groep 4 en 5 strijden tegen elkaar en ook de winnaars van de
groepen 6 t/m 8 gaan de strijd met elkaar aan.
De afsluiting van de Kinderboekenweek vindt plaats op donderdagmiddag 12 oktober
middels een boekenbal met als thema Gruwelijk eng. Het boekenbal is onder
schooltijd. De kinderen mogen verkleed komen, maar als ze vinden dat ze van zichzelf
al eng genoeg zijn……… mogen ze ook als zichzelf komen.
Wasko-peutergroep
Een berichtje van peutergroep de Zeeleeuw van
Maasplein. Ook wij werken aan het thema: herfst/
griezelen. Er wordt voorgelezen over Bobbi in de
herfst en over de spin die het te druk had. Verder
hebben we verschillende liedjes rond dit thema.
En we gaan griezelen..... iets over een Gruffalo, we
zullen er ook een maken van papier.
Wilt u meer informatie over de peutergroep van
Maasplein of één van de andere Wasko-groepen dan
kunt u contact opnemen met onze klantenservice,
klantenservice@wasko.nl , 078-6157165
Met vriendelijke groet, Antoinette Smit, Teamleider
Wasko, Beeldcoach

Engels in groep 7b-8b …. Show in a week
Groep 7b-8b heeft na de herfstvakantie een Engels project. Een voorstelling wordt
voorbereid en uitgevoerd. Zie verder de bijlage bij deze Flits.

Algemene Ledenvergadering AC en VVO
Graag nodigen de Activiteiten Commissie en de Vereniging van Ouders u uit om de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 1 november om 20:00 uur op
locatie Maasplein bij te wonen.
Spelen in de vakantie
Op dinsdag en donderdag in de herfstvakantie heeft Akidz weer een aantal activiteiten
op het programma staan. En er is een activiteit in samenwerking met de Natuur BSO.
Zie de bijlagen bij deze Flits.
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