Vrijdag 23 september 2016
Welkom op school
1-2D Sofie van de Louw
1-2E Fenna Kossen
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Sil Verschure
Ties Rombouts
Romy Kusten
Nuur Al Ahmed
Eva Speekenbrink
Sjors van Cromvoirt
Nina Snoeren
Rosita de Jager
Roosmarijn Blom
Ravy van Laarhoven
Robin Staps
Brent van Zelst
Michelle Lia
Jente Aalders
Benthe van de werken
Saar Spuijbroek
Iris Bakker
Tijmen van Wanrooij
Isa de Werd
Luuk Hilberink
Renske Collijn
Raf Kroeze
Suze van Hoof
Evie Akkermans

Jubilarissen
Vrijdag 2 september hebben we tijdens de
studiedag voor het team een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet met een mooi
sieraad en een BBQ.
Yvonne Wels (gr 1-2C), Marleen Wols (gr 12D) en Marianne Val (IB-er) zijn dit schooljaar 25 jaar werkzaam in het onderwijs.
Ook hebben we het 40 jarig jubileum van
Marjo Lagarde (gr 4C) gevierd.

13e jaargang, nummer 2
Continurooster
In schoudercom is de vraag gesteld of er
behoefte is om de mogelijkheden van een
continurooster te onderzoeken
Respons: 78%
Uitslag:62% JA en 38% NEE
Aangezien er nu geen grote behoefte is
naar een onderzoek heeft de MR besloten
dit nu niet in gang te zetten. Volgend
schooljaar wil de MR een nieuwe peiling
houden onder de ouders, maar dan met
een gericht voorstel. Om dit voor te bereiden wordt er een werkgroep gemaakt die
gaat nadenken over dit voorstel.
In de werkgroep zit een ouder uit de MR en
een ouder die zich daarvoor wil inzetten.
Vanuit school wordt er een leerkracht en
een MT lid gevraagd om aan de werkgroep
deel te nemen.
Mocht u interesse hebben om mee te denken dan kunt u zich opgeven bij de MR of
bij de directeur.
Het overzicht van de peiling sturen we in
een bijlage mee.
Scholing MR
Twee MR leden gaan naar een scholing over
Medezeggenschapsraad.

Parkeer rondom school

MR
Punten uit de vergadering van 12-09-16:
Begroting OR inzake ouderbijdrage
De begroting voor komend schooljaar is
vastgesteld. Een aandachtspunt om de ouderbijdrage op hetzelfde bedrag te houden
zijn de kosten van de schoolreis. Met name
het busvervoer en de kosten van het kamp
van groep 8. Deze kosten drukken behoorlijk op de begroting. De OR gaat samen met
school bekijken wat de mogelijkheden zijn
om dit betaalbaar te houden.

Dinsdagmiddag 13 september heeft groep
7A met de BOA’s een goede actie gehouden
met betrekking tot de parkeeroverlast.
Eerst hebben de BOA’s in de klas een gesprek gehad over verkeersveiligheid rondom de school. Daarna mochten ze vragen
stellen over het werk van de BOA’s en is er
uitgelegd wat de actie inhoud. De leerlingen
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schakel tussen school  gezin
gingen in groepjes onder leiding van de
BOA’s rondom de school kijken hoe er geparkeerd werd. Bij goed parkeren werd een
groene kaart uitgedeeld en bij verkeerd
parkeergedrag werd een rode kaart uitgedeeld. Er werden veel groene kaarten uitgedeeld. Dat is heel fijn!

Goed om daar dus op te letten, anders
wordt het onoverzichtelijk op het kruispunt.

Liftgebruik ouders
De lift in onze school wordt gebruikt door
het personeel. Daarnaast kan de lift gebruikt worden door volwassenen die met
een kinderwagen lopen, of moeilijk ter been
zijn. Leerlingen maken alleen met toestemming van de leerkracht gebruik van de
lift. In de praktijk zien we dat meer mensen
de lift gebruiken dan hierboven benoemd.
Wilt u hier rekening mee houden, zodat er
geen drukte ontstaat bij de lift.

Broem Break Week

Komende weken zullen de BOA’s regelmatig
controleren of het parkeergedrag zo blijft.
N.a.v de brief van de gemeente over de
parkeeroverlast zijn er een aantal vragen
binnengekomen over waar je mag parkeren.
Parkeren mag in de vakken en voor het
plein van de school mag de auto stil staan,
mits de bestuurder in de auto blijft. Op de
stoep parkeren mag niet. Ook niet met
twee wielen op de stoep.

De situatie bij de betonnen palen zorgt ook
wel eens voor verwarring. Bij navraag over
dit punt kregen we het volgende antwoord
van de gemeente:
In de Oudestraat is er geen parkeerverbod of andere regelgeving van toepassing.
Het enige waar op gelet wordt is het
parkeren binnen 5 meter van een
kruispunt.

(op voeten en fietsen naar school)
Wanneer: Week 39, 26-09-2015 t/m 3009-2015
Doel: Leerlingen (en ouders) stimuleren
om ‘broemloos’ naar school te komen, dus
niet met de auto maar lopend of op de
fiets.
Dagelijks inventariseren we hoeveel leerlingen lopend/fietsend naar school komen.
De grafieken worden gekleurd en het aantal
leerlingen wordt hierbij vermeld.
Dit jaar wordt de school verdeeld in de 3
bouwen (OB, MB en BB). Elke bouw krijgt
een eigen winnaar. Dit vanwege de eerlijkheid (kinderen in de OB gaan nog niet zo
zelfstandig naar school als kinderen in de
BB).
Op vrijdag ( 30 september ) worden de
eindscores verzameld door de verkeerscommissie. De beste broemloze klassen,
per bouw, worden daarna zo snel mogelijk
bekend gemaakt en krijgen een wisselbeker.
Daarnaast krijgen de winnende klassen een
kleine beloning voor deelname aan deze
week.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 07 oktober 2016
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
Prettig weekend
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