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Omzien naar elkaar.
Het jaar beginnen met Goede doelen

Bericht uit Gambia
Vorige week ontvingen wij deze
foto van de Bymyra Bilingual
School Gambia.
Trots gebruiken zij ons oude
schoolmeubilair.
De foto hangt naast de kamer van Mhr. Giel.

Flessenactie Het Vergeten Kind
Afgelopen donderdag was onze Oudercommissie bijeen en kwam het goede doel ‘Het Vergeten Kind’
ter sprake. Na de succesvolle kaarsenverkoopactie met Kerstmis, lanceren wij nu een tweede korte
zogenaamde ‘bliksemactie’. In de hal hangt een grote "lege flessen zak". Deze willen we zo snel mogelijk vullen met
lege statiegeldflessen. De opbrengst is voor Het Vergeten Kind.

Heeft u nog enkele lege flessen thuis? Geef ze dan mee aan uw kind.
Onze bliksemactie staat in het teken van de Week van Het Vergeten Kind.
Op woensdag 29 februari start de Week van Het Vergeten Kind met als thema
‘Stop het wisselen van hulpverleners’. Tienduizenden kinderen in Nederland zien
een karavaan aan hulpverleners aan zich voorbij trekken, maar niemand blijft.
Dit moet stoppen! Kinderen die in het jeugdzorgsysteem terechtkomen krijgen
veel verschillende hulpverleners te zien. Elke keer als ze iemand vertrouwen,
raken ze diegene weer kwijt en blijven ze steeds opnieuw alleen achter. Dit is
boven op de trauma’s die ze al hebben psychisch heel erg zwaar. Geef deze
kinderen vertrouwde gezichten die blijven.
Behalve een financieel steuntje in de rug met onze flessenactie, kunt u ook de petitie tekenen op www.hetvergetenkind.nl

Helpt u mee?
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2e ronde Voortgangsgesprekken
In de week van 10 februari, 17 februari en 2 maart vinden de Voortgangsgesprekken weer plaats.
Naast Welbevinden en Betrokkenheid komen nu ook Competenties en Prestaties aan bod.
Samen met uw kind nodigen wij u uit om met de leerkracht in gesprek te gaan.
De uitnodiging volgt via de SchouderCom-app.

Ouderavond 28 januari
Om 19.30 uur geven wij uitleg over hoe wij kijken naar uw kind, wat wij meten en welke betekenis dat heeft.
Koffie en thee staan klaar. U bent van harte welkom.

Aanloopgroep per 1 april
De laatste twee jaar groeit onze school flink. Eind maart bereiken wij de 400 leerlingen.
Daarmee lopen we ook tegen de fysieke grenzen van het gebouw aan. Er is geen ruimte om een zesde basisgroep te
starten in Leergroep I. Maar we willen ook niet elke basisgroep met 33 kinderen laten werken.
Tot de zomer verwachten wij nog ca. vijftien vierjaren. Zij gaan in een Aanloopgroep starten en maken daarbij gebruik
van o.a. de BSO-ruimte. Tijdens de werkrondes gaan zij op de leerpleinen meedoen.
Inmiddels hebben wij ook een leerkracht voor deze groep gevonden.
Morgenochtend/vrijdag 24 januari, informeren wij de ouders van deze Aanloopgroep.

Bezoek bestuurder Jeroen Zeeuwen
Maandag 27 januari is onze bestuurder de hele dag bij ons op school in het kader van zijn werkbezoeken op alle scholen
van Stichting BOOM.
In de Teamkamer staat om 08.30 uur thee en koffie klaar.
Wanneer u een vraag heeft of hem gewoon eens wilt ontmoeten bent u van harte welkom.

MR-vergadering 29 januari 19.30 uur
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Notulen overlegdeel vorige vergadering
Mededelingen Directie*
Input vanuit oudercommissie
Inhoudelijke onderwerpen:
a.
informatie over meerjarenformatieplan
b.
informatie over stand van zaken jaarplan
c.
begroting schoolplein
d.
audit betrokkenheid
6. Rondvraag

Ouderfeest - Save the date
Vrijdag 13 maart 2020 20.30-01.00 uur in Boscafé de Rode Lelie.
Na een succesvol ouderfeest vorig jaar, organiseert de oudercommissie op
opnieuw een ‘Meet the parents party’.
Zet hem alvast in je agenda en regel de oppas. We zien jullie graag op vrijdag de 13e!

Reminders:
• 30 en 31 januari is de school gesloten vanwege de landelijke onderwijsstaking.
•

5 februari is de derde studiedag van dit jaar.

Met vriendelijke groet,
mede namens het team van De Bunders,
Gerard Molenkamp,
schoolleider.
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