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NIEUWSBRIEF

We merken dat er best veel
kinderen zijn die het in de pauzes
niet naar hun zin hebben op het
plein. We hebben daar al wel
het een en ander voor bedacht,
maar echt helpen doet het nog
niet. We vinden dat alle kinderen
het fijn op het plein moeten hebben. Daarom hebben we voor de
korte termijn besloten dat er in
de pauze van iedere groep minimaal een leerkracht of een assistant op het plein is. Intussen
buigt zich een commissie over dit

Meester Jan de Waard
Aan het einde van dit
jaar gaat meester De
Waard onze school verlaten. Op maandag tot en
met woensdag werkte hij
al voor Driestar Educatief, maar vanaf volgend
jaar gaat hij dat de hele
week doen. We bedanken meester De Waard
voor de goede jaren die
we samen gehad hebben
en wensen hem alle
goeds toe voor de toekomst!

problem; die komt met concrete
maatregelen om het veiligheidsgevoel van de kinderen op het plein te
garanderen. Zodra de plannen gereed zijn, stellen we u hiervan op de
hoogte!

Dan nodigen wij u van harte uit
contact op te nemen met Wietse
Blok (secretaris MR) via
w.blok@smdbbleskensgraaf.nl

Medezeggenschapsraad
De MR is samengesteld uit drie vertegenwoordigers vanuit het personeel en drie vertegenwoordigers
vanuit de ouders. De MR is een
wettelijk verplicht orgaan. De taak
van de MR is controlerend en adviserend naar de directie van de
school. Dit alles vanuit onze gezamenlijke doelstelling om voor onze
kinderen zo goed mogelijk onderwijs in een veilige omgeving te realiseren. De notulen van deze vergaderingen worden gepubliceerd op
de website van de school. Wilt u als
ouder iets besproken hebben in de
MR?

D.V. donderdag 16 oktober organiseren we op school een
fietsverlichtingsactie voor de
groepen 3 tot en met 8.

Goed zicht: Allicht!

Wilt u uw zoon/dochter die dag
op de fiets naar school laten
komen? Voor het SBO geldt: de
kinderen die op de fiets komen,
mogen hun fiets laten controleren. Alvast bedankt!

Personeelswisselingen

Na de herfstvakantie
gaat er voor groep 4a
niets veranderen. In
eerste instantie hadden we dat wel bedacht, maar er is besloten dat het beter
is om in één groep
wijzigingen aan te
brengen dan in twee
groepen. In december gaat namelijk juf
Carine Kok van groep

5a
met
zwangerschapsverlof. Juf Eefke de Groot is bereid
gevonden om deze
groep te gaan doen.
Juf
Elly
Korevaar
staat op donderdag
en vrijdag voor deze
groep. In de tussentijd zal juf De Groot
invalwerk verrichten.

