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AGENDA HUIDIG SCHOOLJAAR
Robert Joosten

29 aug
9 sep
12 sep

:
:
:

Kennismakingsmiddag voor alle groepen in Roeffen Mart
De medezeggenschapsraad vergadert van 19.30 tot ca. 21.00 uur
Overleg werkgroep evenementen

De volgende Samenspraak verschijnt op 20 september.

OPENING SCHOOLJAAR
Robert Joosten

Wat hebben we afgelopen vrijdag kunnen genieten van een sfeervolle jaaropening. Kinderen lieten op
een leuke manier zien wat ze de eerste week geleerd hebben en hoe ze met de nieuwe leerkrachten
kennis hebben gemaakt. Goed om iedereen weer terug te zien! En een speciaal woord van welkom voor
Noor Staarink.
Daarna hebben we even de tijd genomen om met de ouders, opa’s en oma’s een praatje te maken
onder het genot van een kop koffie. Dank voor de fijne voorbereiding door kinderen, leerkrachten en de
werkgroep evenementen!
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KENNISMAKINGSMIDDAG IN ROEFFEN MART
Team

Om de kennismaking met de nieuwe groep en de
leerkrachten uit te breiden gaan we
donderdagmiddag 29 augustus naar Roeffen Mart
met de hele school.

● De ouders kunnen de kinderen (groep 1-5) bij
Roeffen Mart brengen om 13.00 en ook weer
ophalen om 15.00.

● Vanaf groep 6 zullen de kinderen vanuit school fietsen met de leerkracht en ook weer terug.
Kinderen die overblijven

● Overblijvers groep 6-8 die een fiets bij zich hebben, fietsen met de groep mee.
● De overblijvers van groep 1-5 en van groep 6-8 (diegenen die geen fiets bij zich hebben) worden
door ons naar Roeffen Mart gebracht. Ouders kunnen die kinderen om 15.00 bij Roeffen Mart
ophalen.
Kinderen voor naschoolse opvang

● De kinderen die na school naar het Weidenest gaan, worden door de collega’s van het
Weidenest in Roeffen Mart opgehaald.
Nota bene

● Als kinderen zelf na 15.00 in Roeffen Mart mogen blijven spelen, moeten ouders dit persoonlijk
of via het ouderportaal voor donderdag aan de leerkracht doorgeven. De andere kinderen
fietsen met de leerkracht terug naar school. Zo weten we zeker waar alle kinderen zijn.
Het wordt een leuke middag!
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ALLES WEER OPGESTART
Team

Het is groeizaam weer geweest in de afgelopen tijd. Onder leiding van
Frans Osther en Martijn van Seggelen kan er weer veel geoogst gaan
worden. Vind je het leuk om te tuinieren? Laat het weten bij Lilian, zij
vertelt je de ins en outs!

JANTJE BETON
Groep 7-8

De komende weken gaan de kinderen van de bovenbouw geld inzamelen voor Jantje Beton. Jantje Beton
ondersteunt projecten om kinderen te stimuleren buiten te spelen. Als je als school meedoet mag de
opbrengst voor de helft zelf besteed worden. Ook dit jaar volgen we de traditie dat het ingezamelde
geld gebruikt wordt voor o.a. de organisatie van het schoolverlaterskamp. Dus, zet ‘m op!

OVERBLIJVEN
Yvonne Stappers

Het overblijven - de TSO - draait inmiddels alweer gezellig op volle toeren!
Aan alle nieuwe ouders en overblijfkinderen: welkom en fijn dat jullie er zijn! Hopelijk is alles duidelijk en
zullen jullie kinderen het naar hun zin krijgen bij de TSO.
Nog even voor iedereen; er zijn geen wijzigingen in de organisatie dus alles blijft hetzelfde:
● Het whiteboard gebruiken in de keuken voor incidentele overblijvers én voor vaste overblijvers
die een dagje niet komen of een andere dag extra.
● Via het ouderportaal berichten naar mij, in plaats van het whiteboard in de keuken te gebruiken
als jullie kinderen incidenteel een keer wel of niet overblijven, kan tot uiterlijk 11.30 uur op de
dag zelf.
● Bellen naar school kan uiteraard ook altijd.
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Voor alle andere overige vragen en/of opmerkingen over de TSO, ook daarvoor mail me of spreek me
gerust aan! Mailadres: y.stappers@samensprong.akkoord-po.nl
Uiteraard staan alle regels en informatie omtrent het TSO gebeuren ook in het informatieboekje op de
website van school onder ‘Goed om te weten’, ‘TSO’: www.samensprong-akkoord-po.nl

LUIZENCONTROLE
Yvonne Stappers

Alle kinderen van onze school zijn weer gecontroleerd op hoofdluis. We zijn
luizenvrij. Bedankt aan alle screeners!
Graag thuis toch regelmatig de kinderen blijven controleren. Na de herfstvakantie,
is de volgende reguliere hoofdluiscontrole gepland.

VAKANTIES & VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2019-2020
Robert Joosten

Deze data zijn ook verschenen in de schoolgids, het ouderportaal en op de website.
● 14 oktober -> 18 oktober 2019 : Herfstvakantie
● 23 december -> 3 januari 2020 : Kerstvakantie
● 10 februari 2020
: Gekke Maondaag
● 24 februari -> 28 februari 2020 : Carnavalsvakantie
● 13 april 2020
: 2e Paasdag vrij
● 20 april -> 1 mei 2020
: Meivakantie
● 5 mei 2020
: Bevrijdingsdag
● 21 mei -> 22 mei 2020
: Hemelvaarsvakantie
● 1 juni 2020
: 2e Pinksterdag vrij
● 13 juli -> 21 augustus 2020
: Zomervakantie (10 juli 2020: laatste schooldag)
Studiedagen van het team:
● Dinsdag 8 oktober 2019
● Donderdag 23 januari 2020
● Dinsdag 11 februari 2020
● Maandag 23 maart 2020
● Maandag 4 mei 2020 (is voor de kinderen meivakantie)
● Woensdag 27 mei 2020

