INFORMATIEBRIEF NR. 25 ( 4 juli 2019)

Beste ouders/verzorgers,
Hier al weer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.

Nieuws van het overblijven
Afgelopen 2 weken hebben we onze jaarlijkse overblijf feestweken gehad.
Maandag en vrijdag ijs gebracht met de ijscokar van Slijterij van Alphen Waspik. Ook
bij mooi weer zorgen we met enige regelmaat dat de
ijscokar langs komt tijdens het overblijven.
Donderdag 20 juni (ook groep 8 omdat ze onze school
gaan verlaten) en dinsdag 2 juli frites met kipnuggets
verzorgd door Snackbar “de Schaans” Raamsdonk.
Wij willen iedereen bedanken die heeft mee geholpen.
Het overblijven was dinsdag en donderdag gratis.

Vraag voor ouders van onze overblijfkinderen.
Als er voor het volgend schooljaar iets verandert aan de vaste overblijfdagen van uw
kind(eren) wilt u dit dan doormailen vóór 14 augustus aan wimgerry@home.nl .
Veranderen de dag(en) tussendoor of blijven de kinderen helemaal niet meer
over, dit graag doorgeven via mail of briefje in de witte overblijf brievenbus bij de
hoofdingang.
Alle leerlingen van groep 8 veel succes op hun nieuwe school.
De andere leerlingen zien wij volgend schooljaar graag terug.
In het overblijfteam gaat Jolanda Vermeulen ons verlaten.
Wij bedanken haar voor haar jarenlange inzet en gezellige
samenwerking.
Als nieuwe overblijfouder heten we Nicole Schellekens welkom
in ons team.
Voor iedereen een fijne en zonnige vakantie, geniet ervan.
Groetjes het Overblijfteam.

Nieuwsbrief GMR
In de bijlage treft u de nieuwsbrief van de GMR van juli 2019

Op 15 mei heeft de MR de volgende punten besproken:
*de communicatie naar de ouders van groep 4 vindt de MR duidelijk en goed
*formatieplan groepsindeling
*urenberekening: Feit blijft dat het lastig is dat wij ons moeten houden aan het
Brabants overleg. Maandag 4 mei wordt de schoolreis ingepland.
*kalender: er worden nog wat puntjes genoemd zoals bv dezelfde eindtijd als De Brug
tijdens de koningsspelen.
*concept schoolplein: de leerkrachten hebben nog wat punten aangegeven. Deze
worden meegenomen
*schooljaarplan: de punten die genoemd zijn worden of zijn al verwerkt.
*werkverdelingsplan: komt in de teamvergadering terug
*activiteitenplan MR
*Er wordt aangegeven dat er behoefte is aan een opfriscursus voor MR-leden.

MR verkiezingen:
Er zijn geen aanmeldingen gekomen van mensen die zich beschikbaar wilden stellen
als kandidaat voor de MR.
Zowel niet voor de oudergeleding als voor de personeelsgeleding.
Er hoeven dus geen verkiezingen te worden gehouden.
De bezetting van de MR is voor komend schooljaar als volgt:
Personeelsgeleding:
Jadine, Simone en Gerry
Oudergeleding:
Feiko de Graaf, Ellen Boonman, Janneke Kemmeren.

Informatiekalender
Deze week hebben de oudste kinderen van het gezin één papieren informatiekalender
ontvangen. Deze kalender zal ook op de website geplaatst worden.
www.bsdeveste.nl

Lezen in de vakantie: 4 tips
Het is belangrijk om te lezen tijdens de vakantie. Dan blijft je kind oefenen.
Het hoeft niet met saaie oefeningen, maar juist met leuke boeken!
Dat mogen ook strips en informatieboeken zijn.
Alle kinderen kunnen meedoen, jonge kinderen lees je voor.
De hoeveelheid boeken is niet belangrijk, gewoon lekker lezen wel!

Tip 1: Lees zelf ook!
Laat zelf zien dat je leest voor je plezier.
Pak dus lekker zelf een boek of tijdschrift en ga lezen.
Lees aan de rand van het zwembad, bij de tent, aan het strand, in de zon in de tuin.
Tip 2: Speel leuke (taal-)spelletjes
Speel spelletjes waarbij je kind moet lezen, zoals scrabble(-junior), boggle, een
kwartet of een kwis.
Tip 3: Kinderboeken mee!
Je kind mag gratis lid worden van de bibliotheek.
Ga samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken uitkiezen.
Boeken die eigenlijk nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen.
Tip 4: Lezen is overal
De menukaart in het restaurant, borden langs de weg, de folder van de dierentuin of
het pretpark: alles kun je lezen!
Ook strips, vakantieboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol.
Extra tips:
De Vakantiebieb-app. In juni, juli en augustus is de vakantiebieb-app te downloaden!
Met deze app kan je gratis boeken lezen op je tablet of telefoon.
Er zijn boeken voor kinderen én volwassenen. Je vindt de app in je app-store.
Meegroeiboeken. In deze boeken staan verhalen op verschillende AVI-niveaus. Zo
leest je kind steeds teksten die steeds een klein beetje moeilijker worden. Vraag in de
bibliotheek naar deze boeken!
Kijk voor alle info over vakantielezen op bibliotheekmb.nl/vakantielezen.

Van wie is deze fiets?
Deze fiets staat al een tijdje op de speelplaats.
Het zou jammer zijn als hij/zij in de vakantie niet zou
kunnen fietsen.

Fijne vakantie
Wij wensen de kinderen van groep 8 heel veel succes in het voortgezet onderwijs en
iedereen een heel fijne zomervakantie . We zien jullie graag weer terug op 19
augustus.

