Nieuwsbrief 12 september 2018

Beste ouder(s), verzorger(s),
Het is mooi om te zien dat het schooljaar nog maar net begonnen is en alles al weer op volle
toeren draait. Het kamp van groep 8 is vorige week goed verlopen en de opkomst tijdens de
informatieavond was erg hoog. Er wordt veel Engels gesproken in de groepen en gewerkt
met de nieuwe methode ‘Join In’. Als ik groep 1-2 uitloop roepen alle kinderen “Goodbye!”

Verkeersveiligheid
Samen met de kinderen hebben we ook wat regels en afspraken gemaakt en doorgenomen,
zodat e.e.a. goed verloopt in en om de school. De verkeersveiligheid is altijd een
aandachtspunt. We willen alle kinderen vragen zoveel mogelijk lopend naar school te
komen. Als dit niet lukt, dan is fietsen de beste optie (niet op het plein!) en in enkele
gevallen is de auto een uitkomst. Wilt u er wel voor zorgen dat u de auto parkeert op een
plek waar dit ook is toegestaan? Dit mag niet in de Lijsterstraat, niet voor de opritten van
buren van de school en niet op het trottoir. Handhaving gaat binnenkort weer controleren
t.b.v. een veilige situatie rond de school.

Hoofdluis
Een ouder heeft hoofdluis geconstateerd bij haar kind en heeft dit keurig gemeld op school.
Vanmorgen is er gelijk gecontroleerd door een groep ouders en er is bij meer kinderen
hoofdluis geconstateerd. Volgens ons protocol zijn de ouders van deze kinderen gelijk
geïnformeerd. Wilt u ook uw eigen kind(eren) zo nu en dan controleren? In deze link vindt u
meer informatie: www.rivm.nl/onderwerpen/H/Hoofdluis

Staking
Schoolleiders werden opgeroepen vandaag mee te doen aan een landelijke staking. Zowel in
het middel (brandalarm af laten gaan), als het in doel kan ik me niet helemaal vinden. Dat er
wat aan de werkdruk van leerkrachten gebeurt en aan het salaris van deze groep vind ik
volkomen terecht. Echter is er een groep in het basisonderwijs, die in mijn ogen in de
onderhandelingen ‘vergeten’ wordt. Het zijn de onderwijsondersteuners, die meer
waardering verdienen dan ze nu krijgen. Op onze school zijn dit Annelies (groep 0-1), Ada en
Ruud. Zij zorgen dat wij goed ons werk kunnen doen, dat de kinderen de begeleiding krijgen
die ze nodig hebben, dat de school opgeruimd en schoon is en dat de koffie klaar staat voor
iedereen. Ze doen nog veel meer, vaak achter de schermen! Ik hoop van harte dat de
zogenaamde OOP-ers in de nieuwe CAO PO beter gewaardeerd gaan worden.

Oordopjes groep 5-8
Op school werken kinderen regelmatig op een IPad en op een computer. Het is handig als ze
hier hun eigen oordopjes voor hebben. Uit ervaring weten we, dat veel mensen nog wel een
of meerdere setjes thuis hebben liggen. Mocht dit zo zijn, wilt u deze dan meegeven
(voorzien van naam), zodat hij of zij het kan gebruiken op school?

Vanuit de Oudervereniging:
Voor de functie van penningmeester vanaf 2019, staat nog een vacature open, indien je
hiervoor belangstelling hebt, mail ons dan!
Je kunt dit schooljaar eerst meelopen in deze functie.
Met vriendelijke groet,
de Oudervereniging van de st Bonifatius
ovbonifatiushb@gmail.com

