Nieuwsbrief OBS De Lappendeken

Mei 201

7

Kalender Mei:
1 mei
5 mei
9 mei
11 mei s
12 mei
oudergeleding
17 mei

Hoofdluiscontrole
Bevrijdingsdag; vrij
MR-vergadering 20.00 uur
Schoolfotograaf
Verkiezing Medezeggenschapsraad;

18 & 19 mei
23 mei
25 & 26 mei

Schoolkamp groepen 5-6 Velp
Inzameling Bag2school
Hemelvaart en de vrijdag erna; vrij

OV vergadering 20.15 uur

Groep 1-2 op wo Juf Linda Boode
Zoals u weet heeft Judith van Weelden op twee woensdagen per maand ouderschapsverlof.
Omdat Lin Lucassen een baan op
een andere school heeft gekregen hebben we een aantal keer losse invalkrachten op deze
dagen gehad. Inmiddels hebben we weer iemand gevonden die op deze twee dagen in de
maand bij ons kan werken. Linda Boode zal vanaf deze week in groep 1-2 staan op de
verlofdagen van Judith.
MR-verkiezing
Vergeet u niet uw stembiljet voor 12 mei ’s middags in de stembus in de hal te deponeren.
Groep 2-3 op wo
De afgelopen jaren hebben wij in de tweede helft van het schooljaar de oudste kleuters mee
laten draaien in groep drie op een aantal dagdelen in deze periode.
Zowel de kinderen als team ervaren dit als heel prettig. Het biedt de oudste kleuters o.a. een
‘zachte landing’ in groep 3.
Het is jaarlijks afhankelijk van onze formatiemogelijkheden, op welke dagdelen en voor
hoeveel dagdelen dit mogelijk is. Dit schooljaar gaan wij dit organiseren op

een deel van de woensdagochtenden. De kinderen van groep 2 starten gewoon in hun eigen
groep. Op het tijdstip dat de kinderen van groep 2 bij groep 3 aansluiten bij juf Anouk,
hebben de kinderen van groep 4 les van juf Annelies.
Pauze tijden
Op onze school begeleiden de leerkrachten zelf het eten, drinken en buitenspelen tijdens de
middagpauze. Dit betekent dat de leerkrachten gedurende de werkdag geen pauze hebben.
Sinds vorig jaar is in de CAO vastgelegd dat voor personeelsleden in het primair onderwijs er
een pauzemogelijkheid van een half uur (of twee keer een kwartier) tussen 10.00 uur en 14.00
uur moet zijn.
Omdat dit nog niet op alle scholen geregeld is hebben we binnen Scholengroep Veluwezoom
afgesproken dat m.i.v. het nieuwe schooljaar alle scholen zorgen dat zij hier een oplossing
voor gevonden hebben. Momenteel bespreken we binnen het team welke mogelijkheden wij
zien om dit te kunnen regelen. Ook binnen de MR zal dit besproken worden. Wij zullen u
hierover binnenkort verder informeren.
Bag 2 school
Binnenkort worden de zakken voor bag 2 school weer opgehaald. Helpt u ons mee? Bag 2
school is een bedrijf dat gespecialiseerd is in tweedehands kwaliteitskleding.
Samen met ons hebben zij de afspraak gemaakt om bij ons op school ingezamelde kleding op
te halen. Alle gevulde zakken worden vervolgens gewogen en onze school krijgt €0.30 per
kilo uitbetaald!
Van deze opbrengst kunnen wij op school nieuw speelmateriaal kopen en daarom hebben wij
uw hulp nodig!
De zakken kunnen ingeleverd worden op maandag 22 mei 2017 tussen 08.00-14.00uur en
dinsdag 23 mei 2017 voor 09.30uur
Alvast bedankt voor het inzamelen!
Oud papier
In april is het oud papier opgehaald, bedankt voor jullie inzet. Zoals aangegeven op het
rooster is maandag 15 mei de volgende oud papierronde.
Ook voor vrijwilligers zijn er regels ten behoeve van de veiligheid. De Oudervereniging heeft
de verplichting u hierover goed te informeren. Wij verwachten daarom van u dat
u, voorafgaand aan uw oud papierronde van Suez (voorheen Sita) de veiligheidsfilm bekijkt.
Deze kunt u vinden op http://www.youtube.com/watch?v=63MyD9xMkzs. Verder bieden wij
op verzoek van Suez alle lopers ook veiligheidsschoenen aan. Deze zijn in verschillende
maten te leen op school. Voor vragen kunt u contact opnemen met Dorine (oudervereniging).

