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Ter herinnering: het schoolfruitproject is helaas afgelopen. We willen u vragen om
zelf zorg te dragen voor een gezonde pauzehap.
Protocol gescheiden ouders
We willen u er graag op attenderen dat we ons protocol voor kinderen van
gescheiden ouders is vernieuwd. Mocht u interesse hebben dan is het protocol te
raadplegen via de website of via de app (documenten).
Vakantierooster 2019-2020
Hierbij alvast een overzicht van de vakanties, vrije dagen en studiedagen van
volgend schooljaar.
Herfstvakantie 14 okt t/m 18 okt. 2019
Kerstvakantie 23 dec. t/m 3 jan. 2020
Voorjaarsvakantie 24 feb. t/m 28 feb. 2020
Goede vrijdag 10 april 2020
Tweede paasdag 13 april 2020
Meivakantie 20 apr. t/m 5 mei 2020
Hemelvaart 21 mei + 22 mei 2020
Tweede pinksterdag 1 juni 2020
Studiedag 2 juni 2020
Zomervakantie 13 juli t/m 21 aug. 2020
Nieuwe boeken
Het is al weer een poos geleden maar
tijdens de boekenmarkt hebben wel met
elkaar geld opgehaald voor nieuwe
boeken. Voor de midden/bovenbouw
hebben we hier een gedeelte van
gebruikt voor nieuwe informatie en plus
boekjes.
Dit hebben we u al eerder laten weten.
Van het geld wat nog over was hebben
ook de kleutergroepen hele mooie
informatieve boeken aangeschaft. De
collectie is weer up to date! Iedereen
hartelijk bedankt.

Nieuws vanuit de Ouderraad
Even lachen naar het vogeltje…😊. Deze maand heeft de schoolfotograaf weer
prachtige foto’s van alle kinderen mogen maken.
De OR zorgt er dan voor dat alle groene snotneuzen grondig worden weggepoetst en
dat alle haartjes weer netjes gestyled zijn voor de foto. Na een geslaagde ochtend
voor de pasfoto’s werkte het zonnetje voor de klassenfoto in de middag gezellig mee.
Pasen stond deze maand ook op de activiteitenagenda. Na het maken van
Paasstokken en een gezellig Paasontbijt, waarbij DANK aan alle ouders voor de
heerlijke hapjes, moeten er natuurlijk ook eieren worden gezocht. Nou de kinderen
van alle groepen hebben goed hun best gedaan en zijn gelukkig alle eieren weer
gevonden.
Stilzitten is natuurlijk niks voor de OR en de voorbereidingen voor de
Avondvierdaagse en de Meesters en Juffendag zijn dan ook alweer in volle gang.
Dus klassenouders houd de app in de gaten 😊.
Nog steeds is de OR op zoek naar nieuwe leden!! Steek je graag de handen uit de
mouwen en wil je wat meer betrokken zijn, meld je dan nu aan op
or.anspach@pcpomiddenbrabant.nl
De zonnige groeten van de Ouderraad
Koffiemomentje
Vanuit de ouderbetrokkenheidsgroep hebben we op 27 maart voor het eerst een
koffiemomentje voor ouders georganiseerd. De ouderbetrokkenheidsgroep wordt
gevormd door 6 ouders, 2 leerkrachten en directeur Herman. Het doel van het
koffiemomentje is om ouders en school dichter bij elkaar te brengen. Ideeën of
verbeteringen die ouders onderling op het schoolplein met elkaar delen, kunnen
tijdens een koffiemomentje onder de aandacht van de school worden gebracht.
Ondanks dat het koffiemomentje in de nieuwsbrief was aangekondigd, was de
opkomst niet zo groot als wij, de ouderbetrokkenheidsgroep, hadden gehoopt. Naast
bekendmaking via de nieuwsbrief, gaan we ouders daarom ook via Klassenbord en
de JJ Anspach-app benaderen.
Het onderwerp van het eerste koffiemomentje was ouderbetrokkenheid. Als
belangrijkste punt is naar voren gekomen dat de samenwerking tussen ouders en
leerkrachten en schoolbestuur beter kan. Het behalen van
“Ouderbetrokkenheidscertificaat 3.0” was een mijlpaal. Ouderbetrokkenheid houdt
echter niet op na het behalen van een certificaat, hier moeten we samen aan blijven
werken. Daarom nodigen we alle ouders van harte uit voor het koffiemomentje van
24 mei.
Het koffiemomentje van 24 mei wordt georganiseerd in samenwerking met de
medezeggenschapsraad (MR). Het onderwerp is: “Wat mag je van een klassenouder
verwachten?”
Tot 24 mei, 08:30u, in de teamkamer van onze school. De koffie en thee staan klaar.

