Nieuwsbrief 8 oktober 2018
Onze agenda.
11 oktober
12 oktober
15 t/m 19 oktober
22 oktober
25 oktober
5 november

- Schoolfotograaf.
- Afsluiting Kinderboekenweek met voorleeswedstrijd.
- Herfstvakantie.
- Studiedag voor team, kinderen zijn vrij.
- Luizencontrole.
- Nieuwsbrief komt uit.

Nieuws van de Medezeggenschapsraad (MR)
De MR heeft haar eerste vergadering gehad op dinsdag 25 september. De resultaten van het
oudertevredenheidsonderzoek (OTO) zijn besproken. Enkele aandachtspunten hieruit zijn opgenomen in
het jaarplan van De Laak. De MR vindt het belangrijk, dat u als ouders op de hoogte bent en blijft van de
stappen, die worden ondernomen n.a.v. de gegevens uit het onderzoek. In de komende nieuwsbrieven
krijgt u verdere informatie hierover.
Onze volgende vergadering is op dinsdag 13 november om 19.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar en
u kunt ( als toehoorder) aanwezig zijn. U dient zich dan een week van tevoren aan te melden via
mr@delaak.nl.
Ziekte vervanging
Dit schooljaar hebben we op De Laak nog geen zieke leerkracht gehad, zodat we nog geen beroep op de
invalpool hebben hoeven doen. Laten we hopen dat dit het hele jaar zo doorgaat. Als team van De Laak
willen we er voor zorgen dat bij ziekte altijd vervanging is. Regelmatig komt het voor dat als er niemand
bij de invalpool beschikbaar is, we het intern proberen op te lossen. Dit is helaas niet altijd mogelijk,
mocht er bij de invalpool ook niemand beschikbaar zijn, dan zijn we genoodzaakt in het uiterste geval de
groep naar huis te sturen. Dit is gelukkig op De Laak pas 1 keer voorgekomen. Nu weten we dat er in de
invalpool dit jaar nog minder invallers beschikbaar zijn en moeten we nog alerter op de ziek melding
reageren.
De kwetsbare periode is 1 november t/m 31 maart, in deze maanden zijn de meeste mensen ziek en moet
er het meeste gebruik worden gemaakt van de invalpool.
Als het niet anders kan sturen we om beurten de groepen naar huis, zodat niet de groep van de zieke
leerkracht steeds naar huis wordt gestuurd. Een andere leerkracht moet desnoods lesgeven aan een
andere groep.
Ik meld dit nu vast in de Nieuwsbrief, zodat u op de hoogte bent van de eventuele problematiek die nog
kan gaan spelen. Misschien kunt u ons helpen, heeft u een onderwijsbevoegdheid en vindt u het leuk om
ons uit de brand te helpen als we geen invaller hebben. Mocht dat zo zijn meldt u zich dan bij Bas
Collignon.
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Fotograaf
Donderdag 11 oktober komt fotograaf. Bij voorkeur kleurrijke kleding. Fijn, als u hier rekening mee kunt
houden.
De bestelling en betaling van de foto’s loopt via de fotograaf. Dit jaar zal de betaling en de bestelling op
een digitale manier verlopen. Doordat de bestelprocedure digitaal zal verlopen zullen de foto’s wat
duurder zijn dan vorig jaar. Elke ouder krijgt een inlogcode om zo de foto’s direct bij de fotograaf te
kunnen bestellen en te betalen. De school heeft hier geen enkele bemoeienis meer mee!
Schrijfwedstrijd
Vrijdag 7 september hebben Anouk Janssen en Romy Fenten (beide groep 8) meegedaan aan de
schrijfwedstrijd. Deze is georganiseerd door De Rijk Schrijfwaren. Anouk en Romy hebben super hun best
gedaan en Romy heeft de eerste prijs gewonnen en die prijs bestaat uit een schrijfwarenpakket ter waarde
van 1000 euro!! Deze is dan voor de school. Zelf heeft ze een mooie vulpen gewonnen.
Super gefeliciteerd!!

Verjaardagen in de komende periode.

In de vorige Nieuwsbrief ben ik de jarigen van groep ½ B te vermelden. Hierbij alsnog gefeliciteerd:
Jolijn Kalkers 4 jaar en
Jaecey Contze, Iris Gerritsen, Jay van Valburg en Sophie van de Pol, ze zijn allemaal 5 jaar geworden!
Oktober
10
10
11

Jort van Leur
Mees Palma Paras
Morgan Buczynski

Groep 3-4
Groep 5
Groep 7-8

12
12
13
21
26
27
29
November
6

Steijn Konings
Loek Croonen
Vince Meijer
Bram Boonen
Tess Palma Paras
Jordy Schermers
Duuk Janssen

Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2B
Groep 1-2A
Groep 3-4
Groep 1-2A
Groep 3-4

Yordy Brands

Groep 6-7

en een fijne dag.
Team De Laak.
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