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10 september
12 september
14 september
18-21 september
19 september
20 september

Vergadering MR, 19.00 uur
Vergadering OR, 20.15 uur
Kledinginzameling
Schoolkamp groepen 8
Optreden ‘Oma boekentas’, 13.30 uur
Volgende nieuwsbrief

Informatieavond woensdag 5-9-2018
Afgelopen woensdag vond er een informatieavond plaats op onze school. In het
algemene gedeelte hebben we gesproken over de verkeerssituatie rondom onze school
en zijn de ontwikkelplannen t.a.v. ons Vonderwijs aan bod gekomen. De Power-PointPresentatie die daarbij gebruikt is treft u als ‘bijlage’ aan. Mocht u daar nog vragen over
hebben, stel ze gerust (r.udo@stgboom.nl).
De groepen 1-2 en 3 hebben vervolgens informatie gegeven aan de ouders van hun
leerlingen over het ‘reilen en zeilen’ in hun groepen.
De ouders van onze groepen 4 t/m 8 zijn geïnformeerd via een brief waarin aangegeven
is wat er zoal in de groep van hun kind gedaan wordt.
RT onder schooltijd
Ik merk in deze eerste weken van het schooljaar dat de afspraken t.a.v. remedial
teaching onder schooltijd, voor een aantal ouders nog onvoldoende duidelijk zijn. In de
schoolgids van dit jaar staat de volgende tekst t.a.v. RT onder schooltijd:
Externe Remedial Teaching en therapie onder schooltijd
De school mag voor externe hulpverlening onder schooltijd geen speciaal verlof verlenen,
als de hulpverlening geen betrekking heeft op “gewichtige omstandigheden”. Deze vorm
van hulp mag uitsluitend worden verleend, als er voor het kind geen schoolbezoekplicht
geldt.
Als er sprake is van een medische indicatie of als kan worden aangetoond dat de te
verlenen hulp een onmisbare schakel in het ondersteuningsproces is m.b.t. de
onderwijsopdracht van de school, moet dit worden toegestaan. In deze gevallen kan
worden nagegaan of de hulp in het eigen schoolgebouw aangeboden kan worden; e.e.a.
ter beoordeling door de directeur, eventueel in overleg met IB-er.

De school en/of het bevoegd gezag kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de
kwaliteit of de gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en
producten.
Dit is dus de afspraak die we hanteren. Mocht u daarover nog vragen hebben, laat het
me weten.
Brigadieren-oproep
Wij zijn dringend op zoek naar verkeersbrigadiers.
Zonder jullie hulp redden wij het niet. Gezien het aantal aanmeldingen tot nu toe lijkt het
erop dat we moeten gaan stoppen met het brigadieren. Zeker niet wenselijk maar we
krijgen het rooster simpelweg niet gevuld. Hierbij dus een dringende en laatste oproep
om u te melden als brigadier mocht u in de gelegenheid zijn!
Meld je aan via: m.vandewal@stgboom.nl
“Oma boekentas’ Theater Act (met voorlezen, zang en poppenkast)
In het kader van de vredesweek presenteert MOV/PAX een leuke voorstelling.
 Wanneer?
Woensdag 19 september 2018, aanvang 13.30 uur.
 Voor wie?
Kinderen van de groepen 1 t/m 4.
 Waar?
Speelzaal Brede-School-Moergestel.
De voorstelling duurt 25-30 minuten en de toegang is gratis.

“Oma boekentas”!

Groet,
Team BS de Vonder

