school de Ontmoeting

Nieuwsbrief
Hierbij leest U nieuwsbrief 7 van het schooljaar 2018-2019
In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan:
1. 2019 draait weer op volle toeren…
2. Topondernemers
3. Wist U dat…
4. Tijdelijke ondersteuning directietaken
5. Te verwachten in de komende weken.
1. 2019 draait weer op volle toeren…
In deze eerste nieuwsbrief van 2019 wensen wij u, als team van ‘de Ontmoeting’ natuurlijk op de
eerste plaats heel veel geluk, goede dingen en gezondheid toe in het nieuwe jaar. Een jaar waarin
wat betreft de school wel het een en ander zal gaan veranderen.
We nemen in 2019 afscheid van onze directeur Effy en zullen haar plaatsvervanger t.z.t.
verwelkomen. Ook de leerlingen van groep 8 zetten een grote stap dit jaar; zij verwisselen de
basisschool in voor Voortgezet Onderwijs. Tevens nieuw in de school is de peutergroep, die na de
kerstvakantie van start is gegaan. De peuters zijn elke ochtend aanwezig met uitzondering van de
woensdag.
Ondertussen draait de molen weer op volle toeren binnen de school. Januari is in de groepen 3 tm 8
de maand waarin leerlingen citotoetsen maken. In februari ontvangt u bij het rapportgesprek van uw
kind het rapport, waarin u onder andere de resultaten van deze toetsen kunt bekijken en bespreken .
Wat betreft Topondernemers zijn we gestart met het thema ‘Van A tot Z’. Daarover leest u in deze
nieuwsbrief meer.

Saltoschool de Ontmoeting

info@bs-ontmoeting.nl

Nieuwsbrief 2018-2019

nr. 7

1

2. Topondernemers
Meteen na de kerstvakantie zijn we gestart met het thema ‘Van A tot Z’.
Het thema is geopend op woensdag 9 januari met een speurtocht door de school, waarbij leerlingen in
groepen antwoorden moesten vinden op 26 vragen, die in de school te vinden waren.
Binnen het thema is er aandacht voor een diversiteit aan onderwerpen. De onderwerpen maken deel
uit van het vak ‘Wereldoriëntatie’, waartoe mens en maatschappij, aardrijkskunde, geschiedenis en
natuur behoren.
Het thema loopt tot aan de voorjaarsvakantie.

3. Wist u dat:
-de kaartverkoop voor het familiecarnaval in Blixembosch op zondag 3 maart a.s. van start is gegaan?
Hoe u aan kaartjes kunt komen en andere informatie over deze activiteit leest u in de bijlage.
-u uw kind uit groep 8 het Vormsel kunt laten doen? Meer informatie in de bijlage.
-er een oplossing is voor kinderen die in de gewone zwemlessen niet mee kunnen komen? Meer
hierover in de bijlage.
-Humanitas Wel Thuis-gezinnen vrijwilligers zoekt in de regio Eindhoven die gezinnen willen
ondersteunen in alledaagse dingen? In de bijlage treft u meer uitgebreide informatie aan hierover.

4. Tijdelijke ondersteuning directietaken
Zoals u inmiddels weet neemt onze directeur Effy van Son binnenkort afscheid van ‘de Ontmoeting’.
Zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden op een andere basisschool. Natuurlijk neemt zij de tijd om
haar taken zo goed mogelijk af te ronden en over te dragen op ‘de Ontmoeting’, maar is zij ook al
regelmatig werkzaam op haar nieuwe school.
Als directie ondersteuner is Mevr. Esther Baten tijdelijk een aantal dagen per week aanwezig op onze
school om ervoor te zorgen dat zaken op directiegebied hun normale doorgang kunnen vinden.
Inmiddels is de procedure waarin op zoek wordt gegaan naar een nieuwe directeur voor “de
Ontmoeting’ opgestart.
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5. Naschoolse sport:
In de maand januari is er weer naschoolse sport voor groep 3 t/m 8. In de nieuwsbrief is steeds te
vinden op welke datum de naschoolse sport plaats vindt. Mocht u het even niet meer weten dan
helpen de buttons die in de week van de naschoolse sport op het bord hangen u eraan te herinneren.
Bij goed weer voetballen we buiten op het schoolplein en/of spelen we in het klimrek en bij regen gaan
we dansen in de speelzaal.
Om 15.00 uur verzamelen we in de klas van Brigitte, groep 3.
De data zijn: donderdag 24 januari.
Tijd: van 15.00u tot 16.00u

5. Te verwachten in de komende weken;
21 jan: MR 4
25 jan: Viering 3a, 4/5c, 6/7a, 6/7c
26 jan: Juf Naomi jarig
1 feb: Inloop groep 1-2
1 feb: Viering 4/5a, 4/5b, 6/7b, 8
6 feb: Alle leerlingen vrij
8 feb: Nieuwsbrief 8
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