Agenda februari
01-02: gr. 1 t/m 4 middag vrij
08-02: viering gr. 1-2B, 3B, 5B
15-02: gr. 1 t/m 4 middag vrij
20-02: studiedag, alle kinderen vrij
21-02: gr. 3 t/m 8 rapport mee
25-02: oudergespr. gr. 1 t/m 8
27-02: oudergespr. gr. 1 t/m 8
27-02: nieuwsbrief maart
Bijlagen:
 Oplossing parkeerprobleem
 Stichting voor gezinnen met
minder

Parkeren invalidenparkeerplaats
Op het parkeerterrein bij de school bevinden zich 2
parkeerplaatsen die speciaal gereserveerd zijn voor mensen
met een invalidenparkeerkaart. Wilt u hier s.v.p. rekening
mee houden en uw auto niet op deze plaatsen parkeren? U
herkent de plaatsen duidelijk aan het bord en/of het kenteken
dat erbij staat aangegeven. Hartelijk dank voor uw
medewerking.
Herinnering over honden op het schoolplein en in de school
Het is een hele tijd goed gegaan dat er geen honden op het
plein en in de school waren.
Op dit moment valt het ons weer op dat er weer meerdere
honden op het plein komen.
Wilt u er weer opnieuw voor zorgen dat uw hond niet op het
plein en in de school komt?
Behalve wanneer het om een hulphond met betreffend dekje gaat, deze
honden hebben een speciale functie en mogen wel op het plein en in
school. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Vakantierooster huidige schooljaar
Helaas zijn er in de schoolgids op de website een aantal foutjes
geslopen bij het vakantie-overzicht op pagina 32 en 33. Onze excuses
hiervoor.
Tot en met de voorjaarsvakantie klopt alles, daarna wordt er gesproken
over data in 2018 en dit moet uiteraard 2019 zijn. Als datum voor de
pinkstervakantie staat 21 mei 2018, dit moet zijn maandag 10 juni 2019.
Om verwarring te voorkomen treft u hieronder het juiste vakantierooster
aan.
Juiste vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie: maandag 15-10-2018 t/m vrijdag 19-10-2018
Kerstvakantie: vrijdag 21-12-2018 t/m vrijdag 04-01-2019
Voorjaarsvakantie: maandag 04-03-2019 t/m vrijdag 08-03-2019
Meivakantie: maandag 22-04-2019 t/m vrijdag 03-05-2019
Hemelvaartvakantie: maandag 27-05 2019 t/m vrijdag 31-05-2019
Pinksteren: maandag 10-06-2019
Zomervakantie: maandag 08-07-2019 t/m vrijdag 16-08-2019
Start instroomgroep
Wij zijn blij dat we op maandag 11 maart met een instroomgroep op
onze school kunnen starten.
De leerkrachten die in deze groep gaan beginnen zijn Annelies Retera
en Marieke Nijhoff. Annelies werkt op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. Op dit moment werkt zij nog op een andere school. In de
volgende nieuwsbrief zal zij zich kort aan u voorstellen.
Op de woensdagen komt Marieke Nijhoff in de instroomgroep werken.
Marieke stopt daarmee met haar werkzaamheden op de woensdagen in
groep 3. Vanaf maandag 11 maart a.s. staat juf Lonneke dan ook op
woensdag in groep 3.
Wij hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd, heeft u
hierover vragen dan bent u altijd welkom.

Intern vertrouwenspersoon
Vanaf heden neem ik de taak van vertrouwenspersoon
over van Carmen van Krevel.
Ouders, collega's en kinderen kunnen bij mij terecht met
klachten en/of zaken die men vertrouwelijk wil bespreken
en dat niet direct met docenten of directie willen doen.
Groeten, Wendy Verbaant Intern begeleider
Themaochtend leesplezier wordt verzet
De themaochtend van donderdag 31 januari, georganiseerd door de
bibliotheek Eindhoven en Lumens, zal verplaatst worden naar een ander
moment.
Zodra hier meer duidelijkheid over is, laten we u dit weten.
Parkeerprobleem opgelost door groep 1/2C
Groep 1/2C heeft eens goed nagedacht over het parkeerprobleem op
school, in de bijlage kunt u hun oplossing vinden!
Even voorstellen …
Mijn naam is Karin Lasaroms. Ik werk bij Lumens als pedagogische
ondersteuner.
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen.
Door de manier waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren.
Maar misschien lukt het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling te
ondersteunen, bijvoorbeeld omdat je de Nederlandse taal nog niet goed
beheerst. Of je hebt vragen over de opvoeding van je kind. Bijvoorbeeld
over wat je mag verwachten op welke leeftijd, wat kan je doen als een
kind niet luistert of hoe ga je om met social media. Met dit soort vragen
kan je bij mij terecht om samen een antwoord te vinden.
Pedagogische ondersteuning voor kinderen van 0 tot 6 jaar is een
voorziening uit de sociale basis en is dus gratis voor ouders. We hebben
geen wachtlijsten. Vanaf heden ben ik contactpersoon bij basisschool de
Boog. Dus je zult mij regelmatig zien lopen op school.
Kortom kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind
en je hebt alledaagse vragen over je kind? Dan kun je contact opnemen
met mij en dan kijken we samen wat nodig is.
Hartelijke groet, Karin Lasaroms
Tel: 06-51056222, E-mail: k.lasaroms@gmail
Stichting voor gezinnen met minder
Graag vragen we uw aandacht voor de Stichting ‘voor gezinnen met
minder’. In de bijlage leest u meer informatie hierover.
Jantje Beton-collecte op het schoolplein
In de week van 25 februari zullen Nicole, Karima en Marielle van
Stichting Speeltuin Zwaluwstaartweg op het schoolplein rondlopen om te
collecteren voor Jantje Beton (www.jantjebeton.nl). Jantje Beton zet zich
in voor meer spelen en maar liefst de helft van de opbrengst gaat naar
de kas van onze buurtstichting! Met ons deel van het opgehaalde geld
organiseren we activiteiten in de wijk, zoals bijvoorbeeld Pasen,
Halloween, Wagenspel en meer. Namens alle kinderen in Nederland en
de stichting alvast bedankt voor jullie bijdrage!

