ALGEMEEN
Het laatste logboek van dit schooljaar
Als het schooljaar ten einde loopt ga je dat merken. Iedereen raakt vermoeid
en soms ook wat geïrriteerd. Het wordt tijd voor vakantie! De afgelopen weken
hebben bijzondere gebeurtenissen de laatste loodjes nèt iets zwaarder gemaakt dan anders. Daar kom je samen ook wel weer doorheen. Het voornaamste is dat je op elkaar kunt blijven vertrouwen.
In augustus 2016 zijn we allemaal vol goede moed en lekker uitgerust van start
gegaan. Meerdere activiteiten zijn dit jaar de revue gepasseerd: de eerste theateravonden, de Big bang voor Engels, excursies, projecten en tentoonstellingen, de Koningsspelen en vele andere speciale momenten. Het was een genot om te zien dat ouders, kinderen en leerkrachten zo betrokken waren. Veel
[groot]ouders hebben ons hierbij ondersteund, waar wij u heel dankbaar voor
zijn. Op deze manier hebben de kinderen zich een tal van vaardigheden eigen
kunnen maken.
Natuurlijk werd er ook veel tijd besteed aan rekenen, taal, lezen enzovoorts.
Ieder kind heeft hierin ook weer een ontwikkeling doorgemaakt.
Wij gaan dit jaar helaas afscheid nemen van een aantal leerkrachten. Van
Anneke de Graaf nemen wij afscheid. Zij gaat genieten van haar welverdiende pensioen. Ook Cor van der Velde keert niet terug op onze school. Hij
heeft een andere school binnen ons bestuur gevonden en wij wensen hem
daar heel veel succes!
Denise van den Adel zal na de zomervakantie ook aan de slag gaan op een
andere school binnen OZHW. We wensen haar veel plezier en succes.
Terugkijkend op dit schooljaar zult u het met mij eens zijn dat het weer een bijzonder schooljaar is geweest, waar wij met een lach, een traan en gepaste
trots op kunnen terugkijken.
Graag wil ik kinderen, ouders en leerkrachten bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Het heeft weer gezorgd voor een inspirerende tijd, waar we onze
drie pijlers hoog in het vaandel hadden staan: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking.
Tot slot wens ik iedereen een hele fijne welverdiende vakantie, rust allemaal
maar lekker uit en we zien jullie weer op 21 augustus.
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Voor alle kinderen uit de groepen 8 een speciale groet: veel succes op jullie
nieuwe school en we hopen nog eens wat van jullie te horen!
Fijne vakantie allemaal!!!
Daniëlla Kropmans

Agenda:
Onze jaarplanning voor schooljaar 2017-2018 staat op de site! Hierin staan ook
de juiste vakantieperiodes vermeld.

Ouderraad:
Dit schooljaar hebben er wat wisselingen in de OR plaatsgevonden. Monika
Mak is halverwege het schooljaar de ouderraad komen versterken. Lesley
Bosch is inmiddels verhuisd en gaat ons helaas verlaten. Ook Brenda de Bruin
heeft aangegeven een stapje terug te willen doen. Zij blijft op de achtergrond
nog wel betrokken bij de OR.
Daarnaast hebben we twee zwangere dames in de OR. Desire Roes verwacht
binnenkort haar derde kindje en ook Joyce Reinders is in verwachting van haar
derde kind.
Verder legt Chantal van Marion haar taak als penningmeester neer. Wij willen
de dames bedanken voor hun inzet de afgelopen periode.
Wij zijn blij te kunnen melden dat Sandra Vollebregt de taken van Chantal van
Marion gaat overnemen. In het begin van volgend schooljaar kunt u van haar
de brief over de jaarlijkse ouderbijdrage verwachten.
Met het vertrek van Brenda en Lesley en de zwangerschap van Desire en Joyce
kunnen we wel wat extra hulp gebruiken.
Heeft u interesse?
De ouderraad is een samengestelde groep ouders. De belangrijkste taak van
de OR is het ondersteunen van diverse activiteiten die op school plaatsvinden,
zoals het Sint- en kerstfeest, de sponsorloop en het lentefeest. Zij helpen mee
deze activiteiten te organiseren of hebben zelf de organisatie in handen.
De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar op dinsdag of donderdagavond. U
bent van harte welkom om eens een keer een vergadering bij te wonen!
Indien u de OR (tijdelijk) wilt versterken, kunt u contact opnemen met Daniella
Kropmans daniella.kropmans@ozhw.nl of Desire Roes deessie78@hotmail.com.
De OR is zeer waardevol voor de school, de leerkrachten en de kinderen hopen dat
wij nieuwe betrokken ouders mogen verwelkomen!

Luizen
Met ingang van afgelopen schooljaar maakt de bovenbouw geen gebruik
meer van luizenzakken. Met het afschaffen van de luizenzakken in de bovenbouw, volgen wij het advies van het RIVM op.
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De onderbouw blijft de luizenzakken nog wel gebruiken. Hier heeft het gebruik
van de luizenzak een praktische kant; kinderen kunnen op deze manier makkelijker hun jas aan de kapstok hangen.
In de onderbouw krijgen alle kinderen morgen hun luizenzak mee naar huis. Wij
willen deze ouders vragen of zij de luizenzak na de vakantie weer schoon mee
naar school willen geven.
Het RIVM adviseert om wekelijks het haar te controleren op de aanwezigheid
van hoofdluis: zo wordt de hoofdluis ontdekt voordat er veel verspreiding heeft
kunnen plaatsvinden naar anderen. De behandeling bestaat uit twee weken
lang elke dag kammen, eventueel in combinatie met een antihoofdluismiddel.

Overblijfnieuws
Wat hebben we ontzettend warme dagen gehad in juni! Puffen, zweten, hijgen, zonnesteek. Dan valt het niet mee om in de schoolbanken te zitten en op
te letten in de klas. Daarom hebben we op één van deze tropische dagen de
hele school getrakteerd op een waterijsje! Heerlijk even afkoelen.
Helaas gaan ons vaste coördinatrices Mary en Marian stoppen met hun coördinatricetaken en het overblijven. Zij hebben dit vele jaren met enthousiasme
en veel inzet gedaan. Na de zomer zullen zij nog ongeveer 3 weken de overblijf
verzorgen waarna onze nieuwe coördinatrice Tonia Kieviets het van hen zal
overnemen. Mary en Marian, heel veel dank voor alles wat jullie voor de kinderen en Stichting de Overblijf gedaan hebben. We gaan jullie ontzettend missen!!
Even voorstellen: Tonia Kieviets is 52 jaar en een bekende van Stichting de
Overblijf. Zij was eerder bij ons coördinatrice op een andere locatie. We zijn erg
blij dat Tonia op de Zeppelin de coördinatrice-taken van Mary en Marian wil
overnemen en wensen haar veel plezier op de Zeppelin. Tonia zal geassisteerd
worden door Sabine Ramdien. Ook Sabine is een ervaren overblijfkracht en
heeft al eerder bij Stichting de Overblijf gewerkt.
Heeft u misschien interesse om na de zomer te komen lopen als overblijfkracht?
Wilt u eens komen kijken hoe dat bij ons gaat? Dat kan! We hebben nog ruimte
voor een overblijfkracht op de maandagen. De vrijwilligersvergoeding zal volgend schooljaar verhoogd worden van € 4,50 naar € 6,75 voor anderhalf uur
overblijven. De vergoeding valt binnen de normen van de uitkering. Wilt u informatie over het overblijven dan kunt u ons mailen, info@deOverblijf.nl , of
even bellen 0180 844 404. Op onze facebook-pagina staan veel foto’s en kunt
u zien wat we zoal doen bij Stichting de Overblijf.
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Maar eerst hebben we zin in de zomervakantie! We wensen iedereen een heel
gezellige, zonnige en leuke zomer. Tot in augustus!

Pa gi n a

4

van

4

