school de Ontmoeting

Nieuwsbrief
Hierbij leest U nieuwsbrief 5 van het schooljaar 2018-2019
In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan:
1. In de ban van de Sint…
2. Topondernemers
3. Sint op ‘de Ontmoeting’
4. Wist u dat…
5. MR
6. Parkeren rond de school
7. Enquêtes
8. Actie voor AED
9. Te verwachten in de komende weken.
1. In de ban van de Sint…
Gevoelsmatig worden de dagen op het moment in rap tempo korter. Als ik na een dag werken naar
huis rijdt, is het al aardig donker aan het worden. Eenmaal thuis voor de deur, is het eventjes
aftasten in het donker naar het sleutelgat, misschien voor u ook wel herkenbaar.
E.e.a. betekent natuurlijk ook dat het weer langzaamaan tijd wordt voor gezellige decemberfeesten.
Sinterklaas heeft inmiddels voet op Nederlandse bodem gezet en heeft tijdelijk zijn intrek genomen in
zijn residentie. Natuurlijk zal hij ook dit jaar weer een bezoek brengen aan ‘de Ontmoeting’. Daarover
hieronder meer. Na het Sinterklaasfeest richten we ons op het aankomende kerstfeest. Daarover leest
u meer in nieuwsbrief 6.
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2 Topondernemers
Binnen het thema ‘derde wereld’ hebben de leerlingen van de groepen 4 tm 8 niet alleen veel
informatie gezocht en gevonden over dit thema. Ook hebben zij prachtige werkstukken gemaakt, die in
de klassen en op de prikborden te bewonderen zijn. Er is tevens hard gewerkt aan de actie
‘schoenmaatjes’, zoals op de foto hieronder te zien is.
Afgelopen woensdag zijn de mooie en goedgevulde schoendozen naar het distributiepunt gebracht
door een aantal ouders. Vanuit daar worden ze verstuurd naar Ghana en Sri Lanka, waar kinderen
staan te popelen om een doos in ontvangst te nemen. Met dank aan deze hulpvaardige ouders.

3. Sint op ‘de Ontmoeting’
Woensdag 5 december brengt de Sint met zijn Pieten weer een bezoek aan onze school. Tijdens de
inloop blijven de kinderen buiten. Misschien dat ze al wat Pieten kunnen spotten…..
Om 8.45 uur gaan we naar binnen waar Sint de kinderen verwelkomt.
De kinderen hoeven deze dag geen pauzehap mee te nemen. De school is gewoon om 12.45 uur uit.
Wij wensen iedereen een gezellig sinterklaasfeest.

4. Wist u dat…
-de ouderbijdrage, die wij vragen om allerlei activiteiten voor uw kind op school te kunnen
bekostigen, voor 12 december 2018 bij ons binnen moet zijn. In de bijlage vindt u daarover alle
noodzakelijke informatie.

5. MR
Op maandag 5 november zijn de MR leden voor de tweede keer dit schooljaar bij elkaar gekomen
voor een vergadering.
Het volgende op de agenda:
•WMK enquête
•Jaarverslag MR 2017 – 2018
•RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie)
De volgende MR vergadering staat gepland voor maandag 10 december 2018 met aanvangstijd:
19.00 uur.

Saltoschool de Ontmoeting

info@bs-ontmoeting.nl

Nieuwsbrief 2018-2019

nr. 5

2

6. Parkeren rond de school
Wij hebben al meerdere keren getracht om het parkeren rond school veilig te houden en van u te
vragen om zich aan de regels te houden. Dus ook niet parkeren bij de gele streep.
Daarbij gaat het natuurlijk vooral om de veiligheid van de kinderen, ook die van uw kind!
Gelukkig zijn veel ouders zich hiervan bewust maar het zou prettig zijn als iedereen zich aan de regels
houdt.
Als iedereen die kinderen komt brengen en ophalen rekening houdt met de snelheid, verkeersregels
en veiligheid dan wordt de schoolomgeving veiliger voor de kinderen en prettiger voor de
omwonenden.
Laten we hier met elkaar zorg voor dragen!
Aanspreken heeft tot nu toe niet het gewenste effect gehad en zelfs tot incidenten geleid.
Vandaar dat de politie (handhaving, wijkagent) hiertegen zal gaan optreden.

7. Enquêtes
Kinderen en ouders hebben een tevredenheidsenquête ingevuld. Wij zijn heel blij met de
rapportcijfers! De kinderen beoordelen de school met een 8.3, en de ouders met een 7.4. In allebei de
enquêtes zijn alle onderdelen positief gescoord. De kinderen zijn het meest tevreden over de leerstof,
de uitleg en de omgang met elkaar en het gevoel van veiligheid. De ouders zijn het meest tevreden
over de leerstof, de informatie die zij over hun kind krijgen en dat hun kind graag naar school gaat.
We kunnen nog verbetering aanbrengen bij de hulp aan kinderen in het oplossen van ruzies, meer
uitdaging bieden en beter informatie geven over de school.
Wij willen iedereen bedanken voor het invullen van de vragenlijsten en de feedback die we hebben
gekregen.
8. Actie voor AED
De werkgroep Hartveilig Woenselse Heide heeft met ludieke acties al 2 AED’s bij elkaar weten te
krijgen. Om de hele wijk Hartveilig te maken is er nog 1 nodig!
In de maand november staat in de Jumbo Nederlandplein een speciale zuil bij het flesseninzamelpunt:
daar kunt u het statiegeldbonnetje indoen en zo een bijdrage leveren aan deze actie. En misschien
willen kinderen ook wel helpen door statiegeldflessen in te zamelen en zo een extra bijdrage leveren
voor deze actie.
Deze actie loopt nog tot 1 december.
9. Te verwachten in de komende weken;
24 nov. Juf Marion jarig
26 nov. Informatie avond VO voor leerlingen en ouders groep 7 en 8
5 dec. Sinterklaasviering
6 dec. Alle kinderen vrij
10 dec. Juf Sophie jarig
10 dec. MR
13 dec: Bezoek Frits Philips Lyceum en Mavo groep 8
11 dec: MR vergadering
14 dec. Nieuwsbrief 6
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