Nieuwsbrief 5 ( 9 november 2018)

Maandag 12 november studiedag.
De leerlingen zijn dan vrij.
Studiedag 12 november
Tijdens de studiedag zal gedurende de ochtend het voeren van leergesprekken met leerlingen
centraal staan. In de middag gaat het team aan de slag met de voorbereiding van het kernconcept
“Materie”.

Nieuws uit het team
 Carolien Kasifa, leerkracht groep 6 is zwanger. Zij zal rond half maart met
zwangerschapsverlof gaan. De leerlingen en de ouders zijn inmiddels op de hoogte.
 Sylvia van der Vegt is ziek. Het ziet er naar uit dat dit langere tijd gaat duren.
Sylvia zal worden vervangen door Wesley Rood. Hij start maandag 12 november.
 Voor groep 5 hebben we extra ondersteuning ingezet. We merken dat een aantal leerlingen
op didactisch gebied extra ondersteuning nodig heeft. Marjoes Boer zal dit onder leiding van
de leerkrachten gaan uitvoeren. Zij zal de ene week op maandag en op woensdag aanwezig
zijn en de andere week op de woensdag.

St. Maarten
Woensdag 8 november was de St. Maartenoptocht door de wijk.
De muziek en de optocht van lichtjes zorgden voor een sfeervolle en gezellige wandeling.

Wij danken de Ouderraad hartelijk voor het organiseren! Heel erg fijn!
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Verkiezing MR (Herhaling)
Tot op heden heeft niemand zich nog opgegeven.
MR nieuws
Elk MR-lid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Op 1 januari 2019 eindigt mijn benoeming.
Ik heb de afgelopen drie jaar met veel plezier deelgenomen aan de MR. Veel zaken die er toe doen
zijn aan de orde geweest, waarbij de MR een belangrijke rol had. Kortom, een prachtige tijd, maar
ook goed om het stokje weer door te geven aan een andere enthousiaste ouder die graag als MR-lid
verder wil meedenken over de visie en het beleid van de school.
Niek Konings

..........OPROEP........
De MR vraagt ouders om zich verkiesbaar te stellen.
Graag ontvangen we een mailtje van ouders die belangstelling hebben op uiterlijk vrijdag 2
november.
Mailadres: mr@deborgh-hgl.nl
Zijn er meerdere gegadigden zal er een verkiezing gehouden worden.
Is er meer informatie nodig kan er gemaild worden of kunnen mensen van de MR persoonlijk worden
benaderd. Wij geven graag uitleg!
Groetjes,
Ingrid, Simone en Martha (leerkrachten)
Niek, Judith en Elsbeth (ouders)

Schoolfruit
Komende week starten we weer met het uitdelen van schoolfruit.
Dit zal op woensdag, donderdag en vrijdag zijn.
Fijn dat er voor dit moment genoeg ouders zijn die het fruit kunnen klaarmaken.
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