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Benoemingsadviescommissie
(BAC)
Zoals u heeft kunnen lezen stopt
Maurice Boonstra aan het eind
van dit schooljaar met zijn
werkzaamheden. Er is een BAC
samengesteld bestaande uit zes
personen. Een voorzitter
(bestuurder van Talent Primair),
twee afgevaardigde MR
ouderleden van de OBS en de
OBB, drie locatiedirecteuren van
de OBS, OBB en
hoogbegaafdengroepen mede
als vertegenwoordigers namens
de teams. Na de meivakantie
zullen de gesprekken met
kandidaten plaatsvinden. Zodra
bekend is wie de nieuwe
meerscholen directeur wordt,
zult u daarover geïnformeerd
worden.

Schoolplein
Het schoolplein is wel aan een
opknapbeurt toe. Dit gaat
uiteraard kosten met zich
meebrengen. Bij het bestuur is
de vraag voorgelegd hoeveel
budget hiervoor beschikbaar is.
Er zijn twee vaders die willen
helpen om extra geld in te
zamelen voor een nieuw
schoolplein. Zij willen dit doen
d.m.v. het bedenken en
organiseren van (ludieke) acties.
Afgelopen schooljaar is reeds
geld ingezameld (kunstproject
en verkoop materialen groep 3).
Het vernieuwen van het gehele
schoolplein brengt aanzienlijke
kosten met zich mee, waardoor
elke bijdrage meehelpt om er
iets moois van te kunnen
maken. Het streven is voor de
zomervakantie met een actie te
starten om geld in te zamelen. U
wordt op de hoogte gehouden.
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Schoollogo
U heeft eerder kunnen lezen
dat het nieuwe schoollogo
definitief is. Inmiddels is de
datum om het schoollogo te
presenteren bekend. Namelijk
op maandag 13 mei om
8.30 uur op het schoolplein. Dit
betekent dat we niet om
8.25 uur naar binnen gaan,
maar met elkaar de dag buiten
beginnen met de onthulling.
Leuk als u er bij aanwezig kunt
zijn. Alle kinderen ontvangen
diezelfde dag een attentie in
het kader van het nieuwe
schoollogo.

Social Schools
Gelijktijdig met het lanceren
van het nieuwe schoollogo, zult
u op 13 mei een uitnodiging
ontvangen (via de mail) om
uzelf aan te melden bij Social
Schools. Wellicht heeft u de
app al gedownload, dit is in
ieder geval al mogelijk. Om uw
geheugen op te frissen, Social
Schools is een online platform.
Middels dit platform zal de
communicatie vanuit school
gaan verlopen. Vanaf 13 mei
t/m de zomervakantie zal de
communicatie vanuit school
zowel per mail als via Social
Schools uitgaan. Na de
zomervakantie zal alle
communicatie vanuit school via
Social Schools gaan verlopen.

Betaling kampgeld gr. 5 t/m 8
Indien u het kampgeld voor uw
zoon/dochter nog niet betaald
heeft, wilt u dit dan per
omgaande betalen? Alvast
dank.

BELANGRIJKE DATA
19 april
Goede Vrijdag, alle kinderen vrij
22 april t/m 3 mei
Meivakantie
8 mei
Lenteloop gr. 5 t/m 8
10 mei
Praktisch verkeersexamen gr.7
13 mei
8.30 uur lanceren nieuwe
schoollogo op het schoolplein
15 mei
19.00 uur presentatie voor de
ouders van gr. 6
20 t/m 23 mei
Avondvierdaagse
22 mei
Juffendag gr. 1 en 2
27 mei
Fietskeuring gr. 5 t/m 8
28 mei
Excursie gr. 5 t/m 8
29 mei
Studiedag, alle kinderen vrij
30 mei en 31 mei
Hemelvaart, alle kinderen vrij

Schoolfruit
Dit is de laatste week dat de
kinderen schoolfruit hebben
ontvangen vanuit de toegekende
EU-schoolfruit subsidie. Na de
meivakantie willen wij graag
vasthouden aan 3 fruitdagen. Dit
houdt in dat wij graag zien dat de
kinderen na de meivakantie op
woensdag, donderdag en vrijdag
fruit mee naar school nemen,
eventueel aangevuld met een
boterham(men) indien uw kind
hier behoefte aan heeft.

NIEUWSBRIEF
OBB
SCHOOLJAAR
2018/2019

Levensboom 4 | 1261 MX Blaricum | 035 – 523 35 34 |

Humanistisch
Vormingsonderwijs (HVO)
Meester Peter is begin van het
schooljaar gestart met het
geven van HVO lessen voor de
kinderen uit groep 5 t/m 8.
Helaas is hij al een tijdje afwezig
in verband met zijn privé
situatie. Dit zou een tijdelijke
uitval geweest zijn. Er is
voorlopig geen vooruitzicht dat
hij op korte termijn terugkomt
en vanuit de organisatie is er
niet direct een andere
leerkracht beschikbaar. Dit
houdt in dat de kinderen van
groep 5 t/m 8, naar grote
waarschijnlijkheid, dit schooljaar
geen HVO lessen meer kunnen
volgen. Volgend schooljaar
zullen deze lessen voor de
bovenbouwgroepen wel weer
ingepland worden.

Gymrooster 6 mei t/m 7 juni
maandag
dinsdag

woensdag
donderdag

vrijdag

groep 3
groep 4
groep 6
groep 7
groep 8
groep 7
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6

Groep 5 en groep 8 hebben deze
periode 1 keer per week gymles
en 1 keer per week dansen.
Dansen is op de maandagen.
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Schoolzone
Tijdens de tweede bijeenkomst
is de schetsuitwerking van de
zuid-zijde van de Bijvanck
besproken met de
klankbordgroep. Niet iedereen
kon erbij zijn, fijn dat een
andere ouder van onze school
zich beschikbaar stelde om
aanwezig te zijn. De
aandachtspunten en de
oplossingsrichtingen, ten
aanzien van de
schetsuitwerking, zijn
besproken. Er was voldoende
ruimte om inspraak te hebben
en eventuele gemiste
knelpunten rond de school aan
te geven.
De verkeersdeskundige gaat
met alle input aan de slag en
zal met een voorstel komen.
Een nieuwe, aangepaste
uitwerking zal dan weer
bekeken worden. Vooralsnog is
niet duidelijk wanneer dat
precies zal zijn, maar u wordt
op de hoogte gehouden.
Verkeersexamen groep 7
Alle kinderen van groep 7
hebben hun theoretisch
verkeersexamen gehaald,
gefeliciteerd! Vrijdag 10 mei
volgt het praktisch
verkeersexamen. De kinderen
fietsen een route door Blaricum
Bijvanck, het oude dorp en
Huizen en laten dan zien dat zij
het geleerde in de praktijk toe
kunnen passen. Na het behalen
van beide examens, mogen de
kinderen hun verkeersdiploma
in ontvangst nemen.

Toiletgebruik
Het toiletgebruik heeft onze
aandacht. Op 1 april was er
zowaar een toiletjuffrouw
aanwezig om de toiletten schoon
te maken en €0,20 in ontvangst
te nemen van de kinderen na een
toiletbezoek. Dit was natuurlijk
een 1 april grap, veel kinderen die
het geloofden. De verdeling van
de toiletten is gewijzigd. Dit
houdt in dat er één toilet
beschikbaar is per groep, voor
groep 4 t/m 8 en groep 6/7hb.
De toiletten zijn aanzienlijk
schoner en zijn met deze
verdeling beter te controleren.
Het toiletgebruik blijft onder onze
aandacht.

Zwembad De Biezem
Het zwembad De Biezem in Laren
heeft in de maand april en mei
een mooie actie voor de kinderen
van de OBS Bijvanck.
Met z’n tweeën zwemmen en
voor 1 persoon betalen, oftewel
1+1 gratis. Mocht uw kind hier
gebruik van willen maken, dan
kan hij/zij (of uzelf) een
actiekaartje van
De Biezem aan de leerkracht
vragen. Veel zwemplezier!

Namens het team wensen wij u
en alle kinderen een fijne
meivakantie.

