school de Ontmoeting

Nieuwsbrief
Hierbij leest U nieuwsbrief 10 van het schooljaar 2018-2019
In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan:
1. Stand van zaken
2. Topondernemers
3. Wist u dat…
4. Vrije dagen en feestdagen
5. Schoolreis
6. Schoolbibliotheek
7. MR 5
8. Verkiezingen MR oudergeleding
9. Agenda: Te verwachten in de komende weken.
1. Stand van zaken
Met de Paasdagen en natuurlijk de meivakantie voor de deur vordert het schooljaar gestaag.
Inmiddels kunnen we genieten van het voorjaar, het lentezonnetje voelt soms al heel warm aan!
Een aantal groepen hebben een bezoek gebracht aan een boeren bedrijf en aan de paddenpoel. De
organisatie van de Koningsspelen is in volle gang.
De leerlingen van groep 8 zijn begonnen met de eerste voorbereidingen op de eindmusical, de
leerlingen van groep 7 hebben deze week het schriftelijk verkeersexamen gemaakt.
Achter de schermen wordt al mondjesmaat een begin gemaakt aan de voorbereidingen op het
volgende schooljaar.
In deze nieuwsbrief kunt u onder andere lezen over het inleveren van bibliotheekboeken, het
schoolreisje van de groepen 1,2 en 3 en u vindt een overzichtje van de vrije dagen en feestdagen in
de komende tijd. Wat betreft Topondernemers een paar impressies van werk rondom het thema ’de
boerderij’.
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2. Topondernemers
Onze leerlingen zijn heel actief bezig met de opdrachten van het thema ‘boerderij’.
Hieronder ziet u o.a. een aantal ‘boertjes’ uit groep 4/5.

Op het podium zijn wat spullen te zien
De groepen 6/7 hebben gewerkt over
die te maken hebben met het boerenbedrijf… de appel.

3. Wist u dat…
-er zeven heerlijke en mooie taarten zijn gebakken voor de taartenwedstrijd bij Den Eerdbrand?
Foto’s van deze taarten met de bakkers erbij vindt u in de hal van de school.
-de leerlingen van groep 8 de eindtoets basisonderwijs maken op 16 en 17 april? De Ontmoeting
heeft gekozen voor de toets ‘Route 8’.
-er op 23 juni a.s. in het Henry Dunant het buurtfeest ‘Wervelend Woensel’ wordt georganiseerd?
In de bijlage leest u alle ‘ins en outs’ hierover.
-we op woensdag 3 april met de hele school mee hebben gedaan aan ‘de grote rekendag’? Het thema
was: uit verhouding. De leerlingen mochten allerlei gebruiksvoorwerpen ontwerpen die pasten bij de
Grote Reken Reus.

Saltoschool de Ontmoeting

info@bs-ontmoeting.nl

Nieuwsbrief nr. 10

2018-2019

2

4. Vrije dagen en feestdagen
Met een aantal feestdagen in het verschiet, de meivakantie en extra vrije dagen wordt het er voor
menigeen niet overzichtelijker op.
Hieronder staan feest- en vrije dagen voor de komende tijd daarom nog eens op een rijtje.
19 april: Goede Vrijdag, een gewone schooldag
22 april tm 3 mei: meivakantie, Pasen valt dit jaar in de meivakantie.
30 mei: Hemelvaart, vrije dag
31 mei: vrije dag
3 juni tm 7 juni: alle leerlingen deze week vrij
9 en 10 juni: Pinksteren, op maandag 10 juni dus een vrije dag
5. Schoolreis
groep 1, 2 en 3: Op de schoolkalender staat dat alle kinderen op vrijdag 17 mei op schoolreis gaan.
Voor de kinderen van de groepen 1, 2 en 3 kan dat echter niet. Wij wilden graag weer naar
Kinderpretland in Weert en dat was op die dag al volgeboekt. De kinderen van de groepen 1, 2 en 3
gaan nu op vrijdag 24 mei daar naartoe. Ze worden gewoon tussen 8.30u en 8.45u op school
verwacht. De bussen zullen naar verwachting vertrekken tussen 9.00u en 9.15u. Wij verwachten weer
om 15.00u op school te zijn. De kinderen kunnen dan op het schoolplein worden opgehaald.
Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.
Groep 4 tm7: Op vrijdag 17 mei gaan de groepen 4 tm 7 op schoolreis. Zij gaat dit jaar naar
Toverland in Sevenum.
Vertrek vanaf school is om 9.15 uur met de bus. We hopen rond 15.30 uur weer terug te zijn op
school.
De kinderen moeten voor deze dag een pauzehap, een lunchpakket en voldoende drinken
meenemen. Een snoepje mag, maar met mate.
We gaan er een gezellige dag van maken!

6.Schoolbibliotheek
De kinderen mogen vanuit de bibliotheek op school 1 boeken lenen per week om thuis te kunnen
lezen. Soms krijgt u briefjes mee met het verzoek een boek in te leveren dat nog geleend wordt door
uw kind. Regelmatig ligt het boek nog thuis en is het ‘gewoon vergeten’. Enkele keren krijgen wij
echter ook te horen dat het boek is ingeleverd in de kast! Dan ontstaat er echter de situatie dat het
boek niet is afgemeld in het uitleen systeem. Levert u de boeken in in de inleverbak naast de klas van
juffrouw Simone, groep 4/5, dan wordt het boek weer afgemeld voordat het de kast in gaat.
Bedankt voor de medewerking.
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7. MR 5:
Op maandag 18 maart 2019 is de MR voor de vijfde keer bij elkaar geweest.
In deze vergadering zijn de volgende punten besproken:
•
Ingekomen post / mail
•
•
Continurooster (ingebracht door een ouder)
•
Zittingstermijn Ayten
•
Overblijfkosten
De volgende vergadering staat gepland op maandag 15 april.

8. Verkiezingen MR oudergeleding
De zittingstermijn van Ayten Üstüner, lid van de oudergeleding van de MR, loopt aan het einde van dit
schooljaar af. Zij heeft aangegeven graag nog een periode zitting te willen nemen in de MR.
De MR is een beleidsorgaan van de school. Een aantal actiepunten die in de MR aan bod komen zijn
bv de schoolgids, de trendanalyse, de schoolbegroting, begroting ouderbijdrage, ouderbetrokkenheid,
groepsindeling, formatieplan, het ontruimingsplan, …en nog veel meer. In het MR-reglement is
vastgelegd dat de MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. Naar gelang het onderwerp heeft de
MR een adviserende of een instemmende bevoegdheid.
De MR vergadert 8 à 10 keer per jaar op maandagavond. Deze vergadering duurt ongeveer een uur.
Wanneer er, naast Ayten, andere ouders interesse hebben om zitting te nemen in de MR kunnen zij
zich aanmelden. Er volgen in dat geval verkiezingen.
Geïnteresseerden kunnen zich vóór 15 april a.s. kandidaat stellen door te mailen naar Filip Lijnen
(filip.lijnen@sfc.be) of Stefan de Haan (s.dehaan1@chello.nl).
Twijfel je of wil je graag meer informatie, dan kan je ook terecht bij deze twee ouders.

9. Te verwachten in de komende weken
12 april: Koningsspelen
15 april: MR vergadering
21 en 22 april: Pasen
22 april tm 3 mei: meivakantie
16 en 17 april: Eindtoets basisonderwijs groep 8
27 april: Koningsdag
3 mei: Juf Irma jarig
6 mei: start Ramadan
10 mei: nieuwsbrief 11
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