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Belangrijke data
4 september:
7 september:
8 september:
10 september:

studiedag; alle kinderen zijn vrij
deze week kennismakingsgesprekken
Ouderraad
Infora 2

Corona-maatregelen
Om de veiligheid van onze ouders, kinderen en medewerkers te kunnen waarborgen, willen we u het
volgende vragen:
•
•
•
•

Laat uw kind zoveel mogelijk alleen naar school gaan
Wanneer u uw kind haalt of brengt, doe dat dan zoveel mogelijk alleen
Houd anderhalve meter afstand van de overige ouders
Neem voor de lijn afscheid van uw kind; we kunnen nu helaas nog geen ouders op het plein en
in de school toelaten
Dank u wel voor de medewerking!
Roken
Onze school is al een tijd een rookvrije school. Dat betekent dat er in de school en op het plein niet
gerookt mag worden. Vanaf 1 augustus zijn de regels rondom het roken verder verscherpt en vragen
we u ook op het pad voor de school (Generaal Boreelpad) niet meer te roken. Zo houden we de lucht
voor iedereen schoon!
MR verkiezingen Basisschool Rapenland,
Zoals u weet is aan elke school een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.
De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. Elk lid van de medezeggenschapsraad heeft zitting voor de
periode van 4 jaar. Arjen van Ojen, vader van Saar en Mees, heeft vier jaar zitting gehad in de MR. Dat
betekent dat er weer een mogelijkheid is deel te nemen aan de MR. Arjen, tevens voorzitter van de
MR, heeft aangegeven zich weer verkiesbaar te stellen. Iedereen mag zich aanmelden. Bij meerdere
kandidaten zal er een verkiezing uitgeschreven worden
U hoeft geen expert te zijn om te passen binnen de MR. Het gaat in deze raad om medezeggenschap,
om samen te praten en na te denken over zaken die belangrijk zijn op school. Samen werken aan een
nog fijnere school voor uw kind! Het lidmaatschap van de MR kost niet heel veel tijd. We vergaderen
gemiddeld 7 tot 8 avonden per jaar op school. Onderwerpen die aan de orde komen zijn, o.a.
de schoolontwikkeling, het schoolbeleidsplan, de schoolgids, de formatie (klassenindeling), vaststellen
van de vakanties; kortom genoeg stof om over te praten. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd
één van de MR-leden aanspreken.
Wij roepen u op om zich kandidaat te stellen als MR-lid. U kunt zich opgeven door een mail te sturen
naar Sarine van Ieperen: s.vanieperen@skpo.nl. Zij zal de aanmeldingen namens de MR in ontvangst
nemen.
Aanmelden kan tot uiterlijk 14 september 2020.
Met vriendelijke groet, Namens de MR, Sarine van Ieperen en Willemien van Haalen
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Nieuwe Star Class theatercursus Rapenland
Dit schooljaar biedt Star Class opnieuw een theaterprogramma aan op basisschool Rapenland voor de
kinderen uit groep 3 tot t/m 8. We starten met een cursus van 6 lessen (nieuw programma t.o.v. vorig
jaar) waarin de kinderen weer aan de slag gaan met verschillende boeiende facetten van acteren en
theater. Deze cursus eindigt met een spetterende open les (laatste half uur van de laatste sessie).
Hieronder treft u de data en tijden aan voor dit traject :
Data: 15 september, 22 september, 29 september, 6 oktober, 27 oktober, 3 november
Tijden: 14:30 tot 15:30 (kinderen worden vanaf 14:15 opgevangen)
Cursusprijs: € 62,50
De kinderen worden direct na de reguliere lestijd opgevangen door onze Star Class docent. De lessen
starten een kwartier na schooltijd en duren iedere keer een uur.
Voor meer info kunt u altijd bellen met 040-2572410 of mailen naar info@enthousiasment.nl. Indien u
uw kind in wil schrijven (dit graag doen voor 8 september) dan ook graag even mailen
naar info@enthousiasment.nl. U ontvangt dan van ons per ommegaande een inschrijvingsmail. U kunt
ook inschrijven door het strookje uit de flyer (ligt bij de leerkracht) in te vullen, te fotograferen en
terug te mailen. U mag het strookje ook per post sturen naar :
Enthousiasment
Hulst 11
5662 TC Geldrop
Kindercatechese en eerste communie
Zit uw zoon of dochter in het schooljaar 2020-2021 in groep 4 of hoger? Wilt u graag dat hij/ zij haar of
zijn eerste communie doet? Kijk dan op onze website: www.petrus-ehv.nl voor informatie en
aanmelding onder ‘eerste communie’.
De informatieavond zal gehouden worden op maandag 7 september om 20.00 uur in de St.
Thomaskerk, Thomaslaan 43. U bent van harte uitgenodigd.
U kunt zich hiervoor aanmelden via: catechese@petrus-ehv.nl (Aanmelden is noodzakelijk, i.v.m. de
1,5 metermaatregel)
Laat je uitdagen!
Houdt uw kind van sport en spel, spelenderwijs de wereld ontdekken en spelen in de natuur? Dan is
de scouting echt iets voor hen! De Bevers van scouting Livingstone is op zoek naar Leden.
De Bevers van scouting Livingstone is een groep kinderen van 4 tot 7 jaar. Ze draaien iedere zaterdag
samen van 10:00 tot 12:00 op de blokhut. Deze blokhut bevindt zich op de
Lohengrinlaan 1A.
We nodigen u en uw kind graag uit om een keer een dagje te komen kijken.
Bij interesse kunt u een mailtje sturen naar bevers.livingstone@gmail.com

Een fijn weekend gewenst!
Hartelijke groet, Maartje en Martijn

