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Certificaat opleidingsschool!
Afgelopen dinsdag was een
spannende dag. De audit om
opleidingsschool te worden
stond gepland. Er is een proces
aan voorafgegaan om te mogen
deelnemen. Na een presentatie
van onze schoolopleider Marie
Cécile tijdens de audit en de
inbreng en inzet van het team
hebben we het certificaat in
ontvangst mogen nemen.
Opleidingsschool zijn betekent
dat wij naast het opleiden en
begeleiden van 1e, 2e en 3e jaars studenten nu dus ook Liostudenten mogen verwelkomen.
Dit zijn studenten die in hun
laatste jaar van de lerarenopleiding zitten en hun laatste
stage gaan volbrengen, wat
inhoud dat zij hele dagen les
geven, waarbij de leerkracht
eindverantwoordelijk blijft.

Reminder maandag 25 februari
Maandag 25 februari start de
schooldag om 10.30 uur.
Bent u niet in de gelegenheid
opvang voor uw kind(eren) te
regelen voor die twee uur, dan
kunt u uw kind(eren) naar
school brengen. Stuur uiterlijk
vrijdag 22 februari een mail naar
directie@obsbijvanck.nl indien u
geen opvang heeft.
U begrijpt hopelijk dat wij zoveel
mogelijk kinderen om 10.30 uur
verwachten, zodat wij met alle
collega’s aan de slag kunnen.
Wij rekenen op uw begrip.
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Staking 15 maart
U heeft wellicht in het nieuws al
vernomen dat er een landelijke
onderwijsstaking is op vrijdag
15 maart. De stakingsbereidheid
is groot onder de teamleden.
Het team doet mee aan de
staking. Niet zozeer voor een
hoger salaris, maar om de
onderwijskwaliteit onder de
aandacht te brengen en te
houden en onze zorgen te uiten
over het huidige lerarentekort.
Dit betekent dat de school
gesloten zal zijn die dag. We
gaan ervan uit dat u begrip heeft
voor onze stellingname en de
actie ondersteunt.
Stappenplan vervanging
In de bijlage vindt u een
schrijven van Maurice waarin
aangegeven wordt hoe wij
handelen bij de afwezigheid van
de leerkracht. Mocht u naar
aanleiding van deze brief vragen
hebben of andere suggesties,
maak dit kenbaar bij de directie.
Ouderbijdrage
De brief om de ouderbijdrage te
voldoen is nogmaals bijgevoegd.
Wij verzoeken u vriendelijk de
ouderbijdrage over te maken.
Het is een investering in- en voor
de kinderen.

Sjors Sportief
Uw kind heeft het Sjors Sportief
boekje al thuis. Dit staat vol met
kennismakingsactiviteiten van
diverse (sport)aanbiedingen. Uw
kind mag onbeperkt deelnemen
aan verschillende activiteiten,
vaak gratis, zonder lid te
worden. www.sjorssportief.nl

BELANGRIJKE DATA 2018-2019
16 februari t/m 24 februari
Voorjaarsvakantie
25 februari
-Schooldag start om 10.30 uur
-Groep 5 zwemmen ‘s middags
27 februari
Luizencontrole
1 maart
Carnaval groep 1 t/m 8
13 maart
Open dag 9.00 – 12.00 uur
15 maart
School is dicht i.v.m. staking
20 maart
Meester/juffendag groep 5 t/m 8
29 maart
Spelletjesochtend groep 1/2
2 april
19.00 uur presentatie voor de
ouders van groep 4
Hoog bezoek
Maandag 11 februari hebben de
burgemeester en de wethouder
een bezoek gebracht aan de
kinderen van groep 4, 5, en 6. Dit
bezoek was in het kader van het
uitreiken van ‘het leukste groene
doeboek’ aan de kinderen. Met
dit boek kunnen kinderen stoere
avonturen beleven in de natuur
en ontdekken ze meer over de
verschillende musea in de regio,
door de zoektochten, puzzels,
verhalen en weetjes.

Bijlagen
De volgende documenten zijn
bijgevoegd:
-Stappenplan afwezigheid
leerkracht
-Brief betaling ouderbijdrage

