SEPTEMBER 2021
week

maandag

dinsdag

woensdag
01 • Zomervakantie

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

02 • Zomervakantie

03 • Zomervakantie

04

05

35
06 • 1e lesdag 2021-2022

07 • Debby jarig

08 • 12.15 en 13.15 uur

09

10 • Juf Sharon jarig

11 • Eefje jarig

12

13

14 • Schoolfotograaf

15 • Avondvierdaagse

16 • Avondvierdaagse

17 • Avondvierdaagse

18

19

20

21 • Schoolreis

22 • Studiedag: kinderen

23 • OV en algemene

24

25 • Danielle jarig

26

27

28

29

30

inloop ouders

• 14.30 en 15.30
Inloop ouders
• Bekendmaking namen stamgroepen

36

37

• 19.00-20.00 uur
Informatie-avond
voor ouders van
leerjaar 3
• Start gesprekken
t/m 30 september

• Avondvierdaagse

vrij

ledenvergadering

38

39

40

Voorwoord
Beste ouders/ verzorgers,
Voor u ligt de nieuwe kalender van Basisschool ’t Bossche Hart.
In deze kalender staan alle gebeurtenissen die afwijken van de reguliere
lessen en andere data die voor het aankomend schooljaar belangrijk zijn.
Op de achterkant van de kalenderbladen staat praktische informatie als
aanvulling op onze schoolgids, welke op de website (www.hetbosschehart.nl) staat. In de loop van het schooljaar kunnen er nog activiteiten bekend gemaakt worden waarvan de datum nu nog niet bekend is. U kunt
de kalender dan zelf aanvullen.
Ieder gezin ontvangt deze kalender. Wilt u een tweede exemplaar, dan
kunt u de kalender zelf downloaden van de schoolwebsite. Geef de kalender een eigen plekje in huis, zodat u altijd op de hoogte bent van alle
gebeurtenissen op school!
Heeft u suggesties ter verbetering voor deze kalender, dan horen we die
graag!
Team BS ’t Bossche Hart!
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OKTOBER 2021
week

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

01

02 • Juf Patricia jarig

03

39
04 • Dierendag

05 • Dag van de leraar

06 • Start kinderboeken-

07 • OV

08

09

10

11

12 • Juf Judith jarig

13

14 • MR

15

16

17

18

19 • Juf Mariska jarig

20

21

22 • Studiedag: kinderen

23

24

30

31

week (t/m 17-10)
Thema: Worden wat
je wil

40

41

vrij

42
25 • Herfstvakantie

43

44

26 • Herfstvakantie

• Sanne N jarig

27 • Herfstvakantie

28 • Herfstvakantie

29 • Herfstvakantie

Inhoudsopgave
Voorwoord

Blz. 1

Gymlessen

Blz. 9

Inhoudsopgave

Blz. 2

Nieuws

Blz. 9

Basisschool ’t Bossche Hart

Blz. 3

Website

Blz. 9

Samenstelling team

Blz. 4

Contact

Blz. 9

Vakantierooster

Blz. 5

Gezonde School

Blz. 9

Naar school

Blz. 5

Traktaties

Blz. 10

Ziekmelding

Blz. 5

Verjaardagen leerkrachten

Blz. 10

Verlof

Blz. 6

Schoolmaterialen

Blz. 10

Vervanging

Blz. 6

Planning en huiswerk

Blz. 10

Schooltijden

Blz. 7

Ouders

Blz. 10

Overblijven

Blz. 7

Oudervereniging

Blz. 11

Kinderdagverblijf

Blz. 8

MR

Blz. 11

Naschoolse activiteiten

Blz. 8

Kwaliteitsforum

Blz. 11

Nieuwe leerlingen

Blz. 8

Ouderbijdrage

Blz. 11

Pedagogisch klimaat van de school

Blz. 8

Eigen aantekeningen

Blz. 12
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NOVEMBER 2021
week

maandag
01

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

02

03

04 • 19.00-20.00 Info-

05 • Leerjaar 8 schrifte-

06

08 • 8.45 Oudercommis-

09

10

11 • OV

12

13 • 12.00 uur: Intocht

14

15

16 • UV

17 TV

18 • Juf Inge jarig

19 • Studiedag: kinderen

20 • Internationale dag

21

22

23

24

25 • Kwaliteitsforum

26 • Nieuwsbrief KC

27

28

29 • Juf Dimphy jarig

30

44
sie Hummelbosch

avond VO voor ouders leerjaar 8

lijk voorlopig advies

07

Sinterklaas op TV

45
vrij

van de rechten van
het kind

46

47

48

49

BS ’t Bossche Hart
Basisschool ’t Bossche Hart is gehuisvest in een modern gebouw, waarin

Ons onderwijs

samengewerkt wordt met peuteropvang Hummelbosch en Kinderopvang

Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met Unitonderwijs. De leerlin-

‘t Toverbosch. ‘t Bossche Hart is de enige school in de dorpskern van Bos-

gen uit de leerjaren 1 tot en met 4 zitten in de onderbouwunit, de kinde-

schenhoofd en we willen een plek zijn waar kinderen met plezier naartoe

ren uit de leerjaren 5 tot en met 8 in de bovenbouwunit. Ieder kind start

gaan, zich veilig voelen en zich samen met anderen kunnen ontwikkelen.

de dag in de eigen basisgroep. Na de dagopening krijgen de kinderen op

’t Bossche Hart valt onder de Borgesiusstichting.

hun eigen niveau instructie en zijn ze niet meer gebonden aan de ruimte
van de groep, maar kunnen ze voor de verwerking een werkplek kiezen

Kind Centrum

die bij ze past. Alle instructies worden groepsoverstijgend en op het ni-

Het merendeel van onze kinderen komt als 2-jarige in de peutergroep

veau wat passend is bij het kind aangeboden.

binnen bij Peuteropvang Hummelbosch. Als het kind vier is, vindt de
overgang naar groep 1 van de basisschool plaats. De Pedagogisch Mede-

We volgen de kinderen vanaf hun binnenkomst en doen regelmatig aan-

werkers van de peuteropvang en de leerkrachten van de kleutergroepen

passingen in onze aanpak. Leerkrachten krijgen daarbij ondersteuning

hebben maandelijks overleg over wat het kind nodig heeft om zich veilig

van de Intern Begeleider. Extra hulp voor de hoofdvakken vindt plaats

te voelen en goed te ontwikkelen. Als kinderen 4 jaar zijn gaan ze naar de

binnen de groep en wordt beschreven in het groepsplan. Kinderen wor-

basisschool. Op dat moment vindt er een warme overdracht plaats tussen

den middels gesprekken betrokken bij hun eigen leerproces en zijn daar

leidsters en kleuterleerkrachten. Bij peuters en kleuters wordt gewerkt

medeverantwoordelijk voor.

met hetzelfde observatie-instrument.
De stamgroepleerkracht heeft een centrale rol voor het kind en is eerste
In ons gebouw bevindt zich ook Kinderdagverblijf, ’t Toverbosch, dat te-

aanspreekpunt voor ouders. We zien ouders als belangrijke partners in de

vens BSO verzorgt. De overgang van ‘t Toverbosch naar de basisschool

opvoeding. Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van het school-

verloopt op dezelfde wijze als bij de peuteropvang.

beleid en de uitvoering van activiteiten.
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DECEMBER 2021
week

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

01 • Juf Lisanne jarig

02 • Sinterklaas op

03

04 • Sanne V jarig

05 • Pakjesavond

school
• MR

48
06 • Studiedag: kinderen

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 • OV

17

18

19

20

21 • Aanvang winter

22

23 • ‘s avonds kerstvie-

24 • Alle kinderen vrij

25 • 1e Kerstdag

26 • 2e Kerstdag

27 • Kerstvakantie

28 • Kerstvakantie

29 • Kerstvakantie

vrij

49

50

ring

51

52

01

30 • Kerstvakantie
• Maxime jarig

31 • Kerstvakantie
• Oudjaar

Samenstelling team
Peuterspeelzaal

Judith Pertijs

We maken gebruik van een vakleerkracht gym en vakleerkrachten voor

Jory van de Corput

de creatieve vakken

Anja Goorden
KDV ’t Toverbosch
Onderbouwunit

Jorinda

Gerty

Selina

Carla

1-2

Antoinette Ligtenberg

Debby

Anja

2-3-4

Inge Reuvers en Lisanne Siegmund

Nancy

Eefje

2-3-4

Dimphy Vermunt en Sigrid Janssen

Sanne N

Sanne V

2-3-4

Jamie Suijkerbuijk

Marjolein

Maxime

Jory

Danielle

Bovenbouwunit
5-6

Patricia van Hal en Sharon Rid

6-7-8

Corné van den Bemt

6-7-8

Mariska Schijven

Conciërge

Richard Pertijs

De schoonmaak wordt verzorgd door schoonmaakbedrijf Stoffels Bleijenberg

Onderwijskundig vormgever

Joselien Sweere en Lindy Oomen

Directeur

Marie-José Jaspers

Intern begeleider

Joselien Sweere

Onderwijsassistente

Kaylee van Meer, Barbara Orgers en

Op 1 oktober 2020 had Basisschool ’t Bossche Hart 174 leerlingen.

Samantha Klaassen
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JANUARI 2022
week

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

01 • Nieuwjaarsdag

02

52
03 • Kerstvakantie

04 • Kerstvakantie

05 • Kerstvakantie

06 • Kerstvakantie

07 • Kerstvakantie

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26 • De Nationale Voor-

27 • Gedichtendag

28 • Jorinda jarig

29

30

01

02

03
24 • 8.45 Oudercommissie Hummelbosch

04
31

05

leesdagen (t/m 0502) Het Nationaal
Voorleesontbijt

Vakantierooster 2021-2022

Naar school

Herfstvakantie:

25 t/m 29 oktober

Het is fijn als kinderen op tijd op school zijn. We zien ze graag vanaf 8.15u

Kerstvakantie:

24 december t/m 7 januari

op school aankomen. De lessen starten om 8.30u.

Voorjaarsvakantie:

28 februari t/m 4 maart

Goede Vrijdag:

15 april

Kinderen die niet al te ver van school wonen, vragen we te voet naar

2e Paasdag:

18 april

school te komen, zodat de fietsenstalling niet onnodig vol staat.

Meivakantie:

25 april t/m 6 mei

Hemelvaart

26 mei t/m 27 mei

2e Pinksterdag:

6 juni

Zomervakantie:

vrijdagmiddag 22 juli t/m 2 september

Ziekmelding
Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet aanwezig kan

Studiedagen:

woensdag 22 september

zijn, verzoeken we u dit uiterlijk 8.30 uur door te geven via het Ouderpor-

vrijdag 22 oktober

taal van Basisonline. Als wij om 9.00 uur nog niets hebben gehoord over

vrijdag19 november

de reden voor afwezigheid van een leerling, nemen we contact op met de

maandag 6 december

ouders/verzorgers.

vrijdag 25 maart
woensdag 6 juli
De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is op maandag 5 september
2021.
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FEBRUARI 2022
week

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

01

02

03 • MR

04 • Meester Richard

05

06

07

08

09

10

11 • Rapportfolio

12

13

14

15

16

17 • OV

18

19

20

22

23

24

25 • Vrijdagmiddag

26

27

jarig

05

06

07
21 • Deze week: advies-

gesprekken groep 8

08
28 • Carnavalsvakantie

09

10

Carnaval

Verlof

Vervanging

Kinderen vanaf 5 jaar zijn in Nederland leerplichtig en worden dan ook

Bij ziekte van een leerkracht wordt vervanging aangevraagd bij Leswerk,

op alle schooldagen op school verwacht. Het nemen van een ‘snipperdag’

het vervangingsbureau waarbij het bestuur is aangesloten. Is er geen ver-

is niet mogelijk. Wel kan er bij speciale gelegenheden om verlof gevraagd

vanger beschikbaar, dan proberen we intern een oplossing te bedenken.

worden. Het aanvragen van verlof dient 8 weken van te voren te gebeu-

Als dat ook niet lukt, bestaat de kans dat een groep een dag niet naar

ren middels een verlofbrief. Deze is op onze website te vinden of kan

school kan komen. Er is een Borgesiusprotocol ‘vervanging’ dat hierin lei-

worden afgehaald op school. Een verlofdag kan worden gegeven voor het

dend is. Uiteraard informeren wij u hier tijdig over.

bijwonen van een bruiloft of een jubileum. In dat geval ontvangen we bij
de verlofaanvraag graag een kopie van de uitnodiging. Voor trieste omstandigheden volstaat het om een berichtje via het ouderportaal naar de
stamgroepleerkracht te sturen.
Voor het houden van een lang weekend weg of voor het op vrijdagmiddag
op vakantie vertrekken om de verkeersdrukte voor te zijn, wordt geen
verlof verleend.
Het aanvragen van een extra vakantie is mogelijk, maar alleen als het
door de specifieke aard van een beroep, niet mogelijk is om in één van
de schoolvakanties met het gezin op vakantie te gaan. Bij een dergelijke
aanvraag moet behalve het verlofformulier ook een verklaring van de
werkgever overlegd worden.

6

MAART 2022
week

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

01 • Carnavalsvakantie

02 • Carnavalsvakantie

03 • Carnavalsvakantie

04 • Carnavalsvakantie

05

06

08 • Aanmelden VO

09 • Aanmelden VO

10

11 • Selina jarig

12

13

15 • Juf Antoinette jarig

16 • Gemeenteraadsver-

17

18

19

20

22

23

24 • MR

26

27

29

30 • Grote Rekendag

31 • Verkeersexamen

09
07

• MR

10
14 • Deze week:

Week van de lente-

11

kiezingen

kriebels

21

• Gerty jarig

12
28 • Deze week: Week
van het geld

13

14

theorie

25 • Studiedag alle kinderen vrij

Schooltijden

Overblijven

De schooltijden zijn als volgt:

We werken met een continurooster op ’t Bossche Hart. Alle kinderen blijven tussen de middag op school. Zij eten hun lunch onder begeleiding

Maandag

8.30 - 14.30 uur

van overblijfouders en krijgen daarnaast tijd om even te spelen. De groepen van de onderbouwunit gaan eerst spelen en daarna eten, de groepen

Dinsdag

8.30 - 14.30 uur

Woensdag

8.30 - 12.15 uur

Donderdag

8.30 - 14.30 uur

Vrijdag

8.30 - 14.30 uur

van de bovenbouwunit gaan eerst eten en daarna spelen.

Jongste kleuters komen op vrijdag niet naar school, oudste kleuters komen op vrijdag alleen in de ochtend naar school. Hun ochtend eindigt om
12.00 uur.
Tussen 8.15 en 8.30 uur kunt u de kinderen naar school brengen. Een
dringende boodschap kunt u uiteraard aan de leerkracht kwijt. Voor een
gesprek verzoeken wij u een afspraak te maken.
We werken met een inloop. De kinderen die op school aankomen komen
meteen naar binnen, waar de stamgroepleerkracht aanwezig is in de klas.
Na schooltijd kunnen de kinderen bij de poort worden opgehaald.
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APRIL 2022
week

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

01 • Aanvang Ramadan

02

03

13
04 • Marjolein jarig

05

06 • Schoolvoetbal

07 • Kwaliteitsforum

08

09

10

11

12

13 • Schoolvoetbal (re-

14 • Paasviering

15 • Goede vrijdag

16

17 • 1e Paasdag

18 • 2e Paasdag

19

20 • Sportdag KDV-PSZ

21 • Bloemenmarkt

22 • Koningsspelen leer-

23

24

25 • Meivakantie

26 • Meivakantie

28 • Meivakantie

29 • Meivakantie

30

14

servedatum)

15

en leerjaren 1 en 2

• Jory jarig
• OV

jaren 3 t/m 8

16

17

18

27 • Meivakantie
• Koningsdag

Kinderdagverblijf
In het schoolgebouw is een kinderdagverblijf. ’t Toverbosch is van maandag t/m vrijdag geopend van 6.30 uur tot 18.30 uur. ’t Toverbosch verzorgt
dagopvang voor de allerkleinsten en Buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 4 jaar. Meer informatie kunt u vinden via www.toverbosch.nl

Het pedagogisch klimaat van de school
Wij streven naar een veilig klimaat waar kinderen zich thuis voelen en
optimaal kunnen presteren. Wij zijn trots op de goede sfeer die er binnen
de school en op het schoolplein te zien is. We maken in onze benadering
naar kinderen wordt positief gedrag wordt benadrukt.
We hebben drie kernwaarden:
Samen (werken)

Naschoolse activiteiten

Plezier

Na schooltijd worden er soms ook naschoolse activiteiten aangeboden. U
kunt uw kind in de loop van het schooljaar inschrijven voor diverse creatieve of sportieve activiteiten.

Inspiratie

In iedere klas worden aan het begin van het schooljaar samen met de

Nieuwe leerlingen

kinderen klassenregels gemaakt.

Kleuters beginnen hun schoolloopbaan normaal gesproken op de eerste
schooldag na hun vierde verjaardag. Kleuters die vlak na het begin van
het schooljaar vier jaar worden, mogen meteen aan de start van het nieuwe schooljaar naar school komen.
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MEI 2022
week

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag
01

17
02 • Meivakantie

03 • Meivakantie

04 • Meivakantie

05 • Meivakantie

06 • Meivakantie

07

08 • Moederdag

09

10

11

12 • Juf Sigrid jarig

13

14

15

16

17

18

19 • Verkeersexamen

20

21

22

23

24

25

26 • Hemelvaart

27 • Juf Jamie en Juf

28

29

30

31 • Scholenmarkt

• Suikerfeest
• Meester Corné jarig

18

• Dodenherdenking

• Bevrijdingsdag

19

20

21

22

groep 7

praktijk
• MR

Marie-José jarig

Gymlessen

Website

De kinderen van leerjaar 1/2 spelen bij normale weersomstandigheden

De school heeft een website, waarop u veel aanvullende informatie, zoals

buiten op het schoolplein. Zij krijgen ook lessen in de gymzaal. Hiervoor

de schoolgids en deze kalender, kunt vinden.

hebben ze gymschoenen nodig. Schoenen met een elastisch bandje of

De website is www.hetbosschehart.nl.

klittenband hebben de voorkeur. Als u de schoenen voorziet van de namen van de kinderen scheelt dit de leerkrachten een hoop tijd.

Contact

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben op de dag van de gymles een shirt,

De school beschikt over e-mailadressen en telefoonnummers van ouders.

een korte broek en schone gymschoenen nodig. In verband met het on-

Dat is voor ons handig als we contact zoeken. Mocht u een nieuw e-mail-

derhoud van de gymzaal is het niet toegestaan om schoenen te gebrui-

adres krijgen of een nieuw (mobiel) telefoonnummer, verzoeken we u dit

ken die strepen op de vloer achterlaten. Zwarte zolen en schoenen die

zo snel mogelijk aan te passen in het ouderportaal.

buiten zijn gedragen zijn altijd verboden.
We gymmen op maandag en dinsdag. Beide gymlessen worden door een

Gezonde School

vakdocent gegeven. Alle groepen krijgen twee keer per week een gymles

’t Bossche Hart wil graag een Gezonde School zijn. We vinden het daar-

aangeboden.

om belangrijk dat onze kinderen een gezonde pauzehap en een gezonde
lunchtrommel meenemen. Ook zien we graag dat onze kinderen water

Nieuws

mee naar school nemen om te drinken.

Om u op de hoogte te houden van bijzondere gebeurtenissen sturen wij

Voor de jongste kinderen is het fijn als het fruit schoongemaakt in een

u maandelijks via het ouderportaal een nieuwsbrief. Tussendoor kunt u

bakje zit. Denkt u er aan om trommels en bekers te voorzien van de naam?

ook berichten ontvangen van de leerkracht of van de directie. Alle post
wordt digitaal verstuurd via ons ouderportaal.

9

JUNI 2022
week

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

01

02

vrijdag

zaterdag

zondag

03

04

05 • 1e Pinksterdag

22
06 • 2e Pinksterdag

07

08

09 • Reservedatum

10

11

12

13

14

15

16 • OV

17

18 • DEVO-kamp

19 • Vaderdag

20 • 8.45 Oudercommis-

21

22 • Schoolkamp groep 8

23 • Schoolkamp groep 8

24 • Schoolkamp groep 8

25

26

27

28

29

30

Verkeersexamen
praktijk

23

• DEVO-kamp

24

sie Hummelbosch

25

26

27

Traktaties

Planning en huiswerk

Als kinderen jarig zijn mogen ze de klas een traktatie geven. Wilt u er

In de bovenbouw leren we de kinderen om te gaan met een planning en

voor zorgen dat er gekozen wordt voor een gezonde traktatie? Voor idee-

geven we structureel huiswerk mee. We beginnen hiermee in groep 6 en

en kunt u kijken op www.gezondtrakteren.nl of op de websites van de

we zorgen voor een opbouw naar het einde van groep 8.

grotere supermarkten. Alle traktaties worden aan de kinderen mee naar
huis gegeven.

Verjaardagen leerkrachten

Ouders
Ouders vertrouwen een belangrijk deel van de opvoeding en vorming van
hun kind(eren) aan de school toe. We stellen een goed contact dan ook

De leerkrachten vieren hun verjaardagen samen in de laatste school-

erg op prijs. Ideaal is het als ouders en leerkrachten op één lijn zitten. Een

week. We krijgen namens de kinderen van de oudervereniging een ca-

goede communicatie komt ten goede aan het welzijn van het kind en kan

deautje aangeboden. Dit wordt gedaan vanuit de ouderbijdrage. Uw kind

problemen voorkomen.

hoeft dan ook geen apart cadeautje meer mee te brengen. Met een mooie
tekening of een knutselwerkje is de meester of juf natuurlijk wel heel blij!

We hechten veel belang aan een hoge ouderbetrokkenheid. Ouders zijn
onmisbaar op school. U zult regelmatig een verzoek krijgen om te rijden

Schoolmaterialen
De kinderen hoeven geen eigen schoolmaterialen mee te nemen. Tijdens

naar een activiteit die buiten de school plaatsvindt of om te helpen bij
een feestelijke activiteit. Met name in de onderbouw bestaat behoefte
aan ouders die hierbij willen ondersteunen.

de lessen kunnen zij gebruik maken van schoolmateriaal dat klaarligt op
de werkplekken. De kinderen krijgen een device van school om te gebruiken. Wel vragen wij om een koptelefoon van thuis mee te geven.
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JULI 2022
week

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag
01

zaterdag
02

zondag
03

26
04

05

06 • Studiedag: kinderen

07

08 • Bekendmaking

09 • Offerfeest (t/m

10

11

12

13

14

15 • Rapportfolio 2

16

17

18 • Juf Kaylee jarig

19

20 • Meester en Juf-

21 • Kennismaken nieu-

22 • 12.00 vakantie

23

24

25 • Zomervakantie

26 • Zomervakantie

27 • Zomervakantie

28 • Zomervakantie

29 • Zomervakantie

30

31

vrij

stamgroepen 20222023

27

• Afscheidsmusical

13-07)

28

29

30

31

fendag
• Uitzwaaien groep 8

we leerkrachten

• 1e schooldag
5 september 2022

• Nancy jarig

Daarnaast zijn er meerdere geledingen waar u zich als ouder voor kunt

De MR vergadert 6 keer per schooljaar. Daarbij is de directeur (deels) aan-

opgeven:

wezig om advies en informatie te geven. In principe zijn alle MR-vergaderingen openbaar. Op onze school bestaat de MR uit 4 leden. Twee namens

Oudervereniging

het team (teamgeleding) en twee namens de ouders (oudergeleding).

De ouders die kinderen op onze school hebben, zijn verenigd in een Oudervereniging met een bestuur dat is gekozen door de ouders.

Kwaliteitsforum
Naast de formele geledingen betrekken wij graag ouders bij onze onder-

In september wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering,

wijsontwikkelingen. Het kwaliteitsforum is daar een essentieel onder-

waarin verslag wordt gedaan over het voorbije schooljaar en de begroting

deel van. Via het kwaliteitsforum dragen ouders bij aan de monitoring

voor het komende schooljaar ter goedkeuring wordt aangeboden. Ook

van de kwaliteit van ons onderwijs. Daarnaast leggen wij middels het

wordt dan de jaarlijkse, vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld, waarmee

kwaliteitsforum verantwoording af over gemaakte keuzes. De directie is

de activiteiten van de OV worden bekostigd.

verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid, het kwaliteitsforum is een
adviesorgaan.

Voor de organisatie van de vele activiteiten worden werkgroepen samengesteld, waarin ook een leerkracht is vertegenwoordigd.

Ouderbijdrage

MR

Jaarlijks wordt aan ouders de ouderbijdrage gevraagd. Afgelopen jaar be-

De MR heeft een aantal verplichtingen die vermeld staan in het regle-

droeg deze 18,00. Deze bijdrage is wettelijk niet verplicht. We hopen ech-

ment. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan school en/

ter dat alle ouders hun bijdrage zullen leveren. De opbrengst komt altijd

of bestuur (adviesrecht). Voor belangrijke zaken als veranderingen van

alleen aan de kinderen ten goede. Het geld wordt o.a. besteed aan ca-

de onderwijskundige doelstellingen van de school, vaststelling/wijziging

deautjes met Sinterklaas en traktaties bij vieringen. Tijdens de Algemene

van het schoolplan, schoolreglement en schoolgids is instemming no-

Ledenvergadering wordt de hoogte van de bijdrage voor het schooljaar

dig. In principe kan de MR alle schoolse zaken bespreken. Wel betreft het

2021-2022 vastgesteld.

haast altijd beleidszaken.
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AUGUSTUS 2022
week

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

03 • Zomervakantie

04 • Zomervakantie

05 • Zomervakantie

06

07

09 • Zomervakantie

10 • Zomervakantie

11 • Zomervakantie

12 • Zomervakantie

13

14

16 • Zomervakantie

17 • Zomervakantie

18 • Zomervakantie

19 • Zomervakantie

20

21

22 • Zomervakantie

23 • Zomervakantie

24 • Zomervakantie

25 • Zomervakantie

26 • Zomervakantie

27

28

29 • Zomervakantie

30 • Zomervakantie

31 • Zomervakantie

01

• Zomervakantie

02 • Zomervakantie

woensdag

• Juf Lindy jarig

• Carla jarig

31
08 • Zomervakantie

32
15 • Zomervakantie

• Juf Joselien jarig

• Anja jarig

33

34

35

36

Eigen aantekeningen:
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