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PBS info 

De vier PBS-waarden op de Verrekijker: 

 

Respectweek: 
Deze week houden we de respectweek.  
Gisteren en vandaag waren zeer geslaagde 
dagen. Omdat we vandaag de hele dag 
hebben doorgebracht in de natuur, willen we 
u wel adviseren uw kind goed te controleren 
op de aanwezigheid van teken. 
Volgende week komt er een extra nieuwsbrief 
met foto’s en een verslag over deze week. 

 

Oud Papier: 
Voor dit schooljaar 2018-2019 halen we uw 

oud papier op elke 3de woensdag van de 
maand op. Het ophaalschema ziet er voor  de 
rest van het schooljaar als volgt uit: 

 15 mei 

 19 juni 
Het geld van de Oud papier commissie komt 
direct ten goede aan onze kinderen.  

Interesse om onze groep te komen helpen? 
Neem contact op met Tom Schoppink  
(voorzitter: t.schoppink@home.nl) 

 
MR-update: 
Er is gesproken over de ouderhulp en 
ouderbetrokkenheid op de Verrekijker.  De 
leerkrachten zijn erg blij met alle hulp van de 
ouders bij activiteiten en de betrokkenheid bij 
hun kinderen.  
 
We hebben gekeken naar de Medio-toetsen 
van Cito. Daarbij is kort geëvalueerd op de 
resultaten van de verschillende groepen.  
 
Er is een eerste blik geworpen op de formatie 
voor volgend schooljaar. Voor nu kunnen we 
alleen nog maar kijken naar het financiële 
plaatje en niet naar de indeling van de 
groepen en leerkrachten.   
 

 
Avond-4-daagse: 
Over een paar weken start de 53e 
avondvierdaagse.  
Dinsdag 11 t/m zaterdag 15 juni! 

Dit jaar wil onze Ouderraad naast de 5 
kilometer, ook de 10 kilometer met de 
kinderen uit groep 7 en 8 gaan lopen. 

Zij hopen net als vorig jaar met heel veel 
wandelaars uit alle groepen op pad te gaan.  
 
In de extra bijlage vindt u meer informatie en 
een opgave strook. 

 

 

Nieuwsbrief nr. 9 

Jaargang 6 schooljaar 2018-2019 
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De kalender van mei en juni 
 
6 mei t/m 10 mei    Respectweek 
Maandag 5 mei    MR vergadering 
Donderdag 9 mei    Inloopmoment ouders (vanaf 14.15 uur) 
Zondag 12 mei    Eerste communie 
Dinsdag 14 mei    Hoofdluiscontrole 
      OR vergadering 
Woensdag 15 mei    Oud Papier 
Donderdag 16 mei    JP Sirkelslag    
Dinsdag 28 mei     GMR vergadering 
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei  Hemelvaartvakantie 
 
 
Maandag 3 juni    MR vergadering 
Donderdag 6 juni    Leerlingenpanel 
Vrijdag 7 juni     Inloopkwartier ouders 
Maandag 10 juni    Tweede Pinksterdag 
11 t/m 15 juni     Avond4daagse 
Dinsdag 18 juni    OR vergadering 
Woensdag 19 juni    Oud Papier 
      Studiedag Team: Alle kinderen vrij 
24 t/m 26 juni     Kamp groep 8 
Donderdag 27 juni    Schoolreisjes groep 1 t/m 7 
      Groep 8 vrij 
Vrijdag 28 juni     Sportdag groep 8 
 
 
Maandag 1 juli    Oudergesprekken 
Dinsdag 2 juli     Oudergesprekken 
      GMR vergadering 
Woensdag 10 juli    Rapport mee 
      Slotavond groep 8 
 
  
Voor alle overige data verwijzen we naar het ouderportaal. 
(Heeft u problemen met inloggen, laat dit dan a.u.b. weten) 


