Een nieuw schooljaar
Dit is de eerste (ingelaste) nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar.
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en wensen
iedereen een heel fijn schooljaar toe.
Data
4 september
7 september
7 september
11 september
11 september
19 september
27 september

Inloopspreekuur GGD
Schoolfotograaf
Extra informatieavond kleutergroepen, nadere
informatie volgt
OV vergadering
Extra informatieavond groep 3 thuis oefenen met
lezen
Informatieavond en jaarvergadering OV
Nieuwsbrief

Spreekuur GGD op school
Bernadette Rijpert is de schoolverpleegkundige die vanuit de GGD aan onze school
verbonden is. Bernadette houdt 7 keer per schooljaar spreekuur voor ouders en
kinderen bij ons op school.
De eerste 3 spreekuren zijn al gepland op de volgende data:
Maandag
Dinsdag
Maandag

4 september
24 oktober
27 november

8.15 uur
8.15 uur
8.15 uur

Bernadette zal ’s morgens voor schooltijd al op het schoolplein aanwezig zijn. U kunt
haar dan gerust benaderen voor een vraag of om een afspraak te maken. Als u
twijfelt over het gehoor of zicht van uw kind dan is Bernadette de aangewezen
persoon om in te schakelen. Zij is bevoegd om een gehoortest of ogentest af te
nemen. Ook bij vragen over zindelijkheid of gewicht kan zij u van dienst zijn.
Schoolfotograaf (door OV) herhaald bericht
Zoals jullie eerder al hebben vernomen zijn wij
afgelopen jaar op zoek gegaan naar een nieuwe
schoolfotograaf. We hebben alle tips van iedereen

meegenomen en zijn terecht gekomen bij Photo l'Ecole. De mogelijkheden die zij
hebben zijn uitgebreider dan bij onze vorige fotograaf. Ook is er gekeken naar de
kosten, er zijn pakketten te bestellen voor ieders budget. Omdat we voortaan online
bestellen en je zo elk pakket naar wens kunt samenstellen, heb je de kosten geheel
in eigen hand. Ook worden er verschillende poses aangeboden waar een keus in
gemaakt kan worden. Tevens is er voor groep 8 een leuke afscheidsfoto aan het eind
van het jaar! We hebben op school kennisgemaakt met de fotograaf en hebben we
alle mogelijkheden besproken.
De datum voor dit schooljaar is donderdag 7 september.
Ook is er gesproken over de bekende "broers/zussen" foto’s. We willen de gezinnen
met een broer of zus die (nog) niet op school zit, zoals altijd de mogelijkheid geven
om naar school te komen. In tegenstelling tot andere jaren kan dit 7 september van
8.30u tot 9.15u. Dit is dus NIET tussen de middag! Om een goede doorstroom te
bevorderen en een goed rooster te maken voor die dag, willen we vragen (als je hier
gebruik van wilt maken) om dit door te geven aan Wendy van Riel (OV). Dit kan via
wenvanriel@hotmail.com of 06-48256299. Je krijgt dan tijdig door op welke tijd je
precies op school moet zijn, dit voorkomt onnodig wachten. Let op, dit geldt alleen
voor broers/zussen buiten school, de rest van de foto’s wordt tijdens de dag zelf
gemaakt.
Even voorstellen
Hallo allemaal.
Mijn naam is Jeroen Ackermans en ik zal komend schooljaar op
de dinsdagen en de meeste woensdagen de leerkracht van groep
6 zijn. Samen met meneer Pim ben ik van plan er een ontzettend
leuk en leerzaam jaar van te maken! De afgelopen (school)jaren
heb ik veel invalwerk gedaan op verschillende scholen in
voornamelijk Tilburg, Breda en Dongen, waar ik zelf vandaan
kom. Ik heb hierbij alle groepen voorbij zien komen, van de
allerkleinsten tot de bijna schoolverlaters. Voorgaand schooljaar heb ik al aardig wat
ingevallen voor stichting Leerrijk en nu mag ik op de Lage Weijkens aan de slag.
In mijn vrije tijd ben ik graag buiten. Wandelen en fietsen in de natuur doe ik erg
graag. Verder ben ik een groot film- en muziekliefhebber. Ook met een goed boek
kun je me altijd blij maken. Als u vragen heeft kunt u me op dinsdag en vrijwel
iedere woensdag vinden op school.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Ackermans
Overblijven
Vorige week werd u al geïnformeerd over het overblijven in
de middagpauze met de volgende informatie:
In de schoolgids heeft u kunnen lezen dat het overblijven
mogelijk kan gaan veranderen. De oproepen op school naar

ouders en de oproep in ‘Rond de Toren’ hebben helaas te weinig kandidaatoverblijfkrachten opgeleverd. De oudervereniging kan daardoor het overblijven niet
langer meer organiseren.
U heeft via de mail de volgende informatie ontvangen:

Vanochtend hebben we met Stichting Kinderopvang Midden Brabant gesproken. Zij
kunnen, zoals het er nu naar uitziet, de organisatie overnemen. De tarieven zullen
dan, omdat het een professionele organisatie is, ook gaan stijgen. Slechts twee
mogelijkheden zullen aangeboden worden: afkoop per dag over het hele jaar € 2,25
per keer en 10-strippen (losse dagen) voor € 25,-- De medezeggenschapsraad is om
instemming gevraagd en zij beraden zich over het aanbod van SKMB, ook
inhoudelijk.
Om de nieuwe organisatie op te zetten (na instemming van mr) hebben we enkele
weken nodig. We proberen het overblijven tot 1 oktober nog onder de vlag van de
OV voort te zetten. Er zal in deze periode per keer betaald moeten worden. We
hanteren een tarief van € 2,00 (zie schoolgids). Als u het aantal dagen al weet kunt u
in één keer betalen bij het aanmelden 's ochtends voor schooltijd).
(n.b. De oude strippenkaarten mogen eerst opgemaakt worden zonder extra
kosten.)
Het laatste nieuws is dat de medezeggenschapsraad (ouderdeel) instemming heeft
gegeven om het overblijven onder hoede van Stichting Kinderopvang Midden Brabant
(KMB) te brengen.
U krijgt binnenkort meer informatie over de werkwijze van KMB.
Schoolgids 2017-2018
Net vóór de Zomervakantie hebben alle oudste kinderen uit het gezin de nieuwe
schoolgids met daarin de kalender voor schooljaar 2017-2018 mee gekregen naar
huis.
Er bereiken ons berichten, dat niet iedereen de schoolgids heeft ontvangen. Mocht
dit het geval zijn dan kunt u de schoolgids alsnog ophalen bij meneer John.
Skate-clinic
Ook dit schooljaar zal er een skate-clinic in het kader van het
Brabants Veiligheidslabel op onze school verzorgd worden. Dit zal
gebeuren op dinsdag 19 en woensdag 20 september.
De planning is als volgt:
Dinsdag 19 september:
08.30 - 09.40 groep 8
09.40 - 10.50 groep 3
10.50 -12.00 groep 5

Woensdag 20 september:
08.30 - 09.40 groep 7
09.40 - 10.50 groep 4
10.50 - 12.00 groep 6
De kinderen gebruiken zoveel mogelijk hun eigen materialen. Hebben ze geen
materiaal of bescherming in bezit, dan kunnen ze deze lenen bij de organisatie.

