Personele bezetting 2018-2019
De bezetting voor schooljaar 2018-2019 is nog niet rond. Juf Danielle den Breejen,
leerkracht groep 1-2a zal stoppen met werken. Tevens heeft meester Bas een baan
geaccepteerd dichterbij zijn woonplaats. We kunnen aan u en de kinderen nog geen
namen van leerkrachten bekend maken, want de sollicitatieprocedures zijn nog niet
afgerond. Er is onlangs door de overheid een budget voor werkdrukverlaging
toegekend. De besteding is in overleg met de medezeggenschapsraad bepaald. Het
komt ten goede aan het onderwijs: extra formatie voor groep 3b-4b en een conciërge
op beide locaties voor een totaal van 20 uur zal worden gerealiseerd.
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Bedankje voor hulp ……. een uitnodiging voor u
Bedank voor hulp en
uitnodiging
Medezeggenschapsraad
Graag willen we alle hulpouders/opa’s/oma’s bedanken voor hun bijdrage. Hiervoor
wordt op dinsdag 26 juni een koffiemomentje georganiseerd. Op het Boerenpad staat
de koffie/thee klaar vanaf 10.15 uur in het speellokaal en wordt u ontvangen door de
leerlingenraad en de schoolleider. Op het Maasplein bent u welkom vanaf 11.15 uur in
de vergaderruimte naast groep 6b. Ook daar zijn de leerlingenraad en de schoolleider
om u welkom te heten.
Wilt u komen voor een praatje en een kop koffie/thee? Meldt u dan uiterlijk vrijdag 22
juni aan bij Leonora van Steenis per mail: l.van.steenis@soba-scholen.nl
Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is belangrijk voor de inspraak en vorming van beleid op
onze school. Al vele jaren was de samenstelling dezelfde. Met de zomervakantie
zullen Erwin Kamminga en Caroline Verboom (namens ouders) en Danielle van Holst
(namens het team) stoppen. We bedanken hen voor de betrokkenheid en vele
vergaderuren!
De raad bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Het komend jaar zijn van elke
geleding 3 personen beschikbaar. Een ouder van het Boerenpad heeft zich
beschikbaar gesteld voor de oudergeleding. Zij zal samen met Krista Leppiko en
Marjoleine Wezemer de ouders vertegenwoordigen. Na de zomervakantie zal ook het
teamlid bekend gemaakt worden.
Eindfeest
U ontvangt een aparte brief met informatie
over het Eindfeest van vrijdag juli a.s. Het
thema is al eerder bekend gemaakt: Met ’t
Nokkenwiel en Wasko (kinderopvang) de
wereld rond. U komt toch ook?

Eindfeest
Triatlon groepen 8
Verkeerseducatie,
school op seef en
oproep voor ouders

Triatlon groep 8
De kinderen van groep 8a
en 8b hebben vandaag aan
de 1e Triatlon meegedaan.
De gymdocenten en
medewerkers van het ABCteam hadden voor alle
kinderen uit groep 8 van alle
basisscholen een traject
voor zwemmen, fietsen en
hardlopen uitgezet. We
bedanken hen en de
hulpouders voor de goede
organisatie en het
verzorgen van het veilige verloop hiervan. Voor hun deelname hebben de kinderen
een eigen T-shirt en een certificaat ontvangen.
Verkeerseducatie, school op seef en oproep voor ouders
Beste ouders en verzorgers,
Zoals wellicht bekend is, heeft onze school sinds 2008 het “School op Seef”
certificaat. Dit certificaat moet regelmatig verlengd worden en ook in 2018 is dit weer
aan de orde. De verkeerscommissie bestaat uit enkele ouders en een leerkracht. Zij
zetten zich in om aan de hiervoor geldende eisen te voldoen, bijvoorbeeld door het
organiseren van praktische verkeerslessen. Om dit te kunnen blijven doen, zijn wij op
zoek naar nieuwe verkeersouders, met name voor de locatie Boerenpad.
Wij begrijpen dat dit niet het enige beroep is dat de school op u als ouder doet, maar
verkeerslessen zijn meer dan alleen maar een leuke activiteit waar uw kind op school
aan deel kan nemen. Het gaat er bij deze lessen vooral om de kinderen
verkeersvaardig te maken, en daarmee hun veiligheid in het verkeer te vergroten. Dit
is niet alleen nu, tijdens de basisschoolperiode van belang, maar ook daarna,
bijvoorbeeld bij het fietsen naar het voortgezet onderwijs.
De verkeerslessen vinden ongeveer 10 x per jaar plaats, met name voor de
herfstvakantie en na de voorjaarsvakantie. U hoeft uiteraard niet bij alle activiteiten
aanwezig te zijn. Misschien vindt u het leuk om bij de groep van uw eigen kind(eren)
te helpen?
Naast het verzorgen van verkeerslessen is de verkeerscommissie ook betrokken bij
de verkeersveiligheid in de omgeving van de school, zodat uw kind zo veilig mogelijk
van huis naar school (en terug) kan gaan. We hopen, dat u als ouder de
verkeersveiligheid van uw kind belangrijk vindt, en daarom nog eens serieus
overweegt om verkeersouder te worden.
Als u geïnteresseerd bent om verkeersouder te worden, of als u meer informatie wilt
over wat het deelnemen aan de verkeerscommissie inhoudt, kunt u contact opnemen
met:
Jeanine van den Enden (verkeersouder Boerenpad): 06-10258808 of met
Jacqueline van den Bergen (verkeersouder Maasplein): 06-22448435.
P.S. De laatste activiteiten van dit schooljaar zijn:
Fietsparcours kleuters en verkeersbordenspeurtocht groep 5 op 20 juni.
Educatieve fietsroute groep 6a op 25 juni en groep 6b 29 juni.

