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Schoolontwikkeling
In deze infobulletin brengen wij u graag op de hoogte van de huidige ontwikkelingen:
Studiedag 2 maart
Aankomende maandag zijn alle kinderen een dagje vrij. Het team gebruikt deze dag om
te werken aan de teambuilding en aan onze professionele cultuur. “Wat is een
professionele (onderwijs)cultuur?”, “hoe geven we feedback aan elkaar?” en “hoe kunnen
wij het beste samenwerken?” zijn vragen die deze dag aan bod zullen komen.
Rapport en oudergesprekken
Op dinsdag 3 maart gaat het 2e rapport mee naar huis. Zoals aangegeven bij het eerste
rapport zijn we continu bezig met het verbeteren van ons rapport. Het kan dus zijn, dat
het 2e rapport afwijkt qua lay-out dan het 1e rapport.
De oudergesprekken van groep 1 t/m 7 staan gepland op donderdag 5 maart en op
maandag 9 maart tussen 15.30 en 18.00 uur. Alleen op deze dagen zullen de
oudergesprekken plaatsvinden. Mocht u niet kunnen op de voorgestelde datum en
tijdstip, dan is onderling ruilen mogelijk. Graag wel even doorgeven aan de leerkracht.
De ouders van de leerlingen van groep 8 hebben vorige week het adviesgesprek gehad
voor de doorstroom naar het voortgezet onderwijs en zij doen daardoor de komende
gespreksronde niet mee.
Onderzoek schooltijden
Op woensdag 26 februari is de werkgroep op zoek gegaan naar bruikbare bronnen om
antwoorden te vinden op de gestelde vragen. Een van de bronnen is de naschoolse
opvang. We zouden graag, naast de BSO, ook in contact komen met gastouders. Mocht u
een gastouder kennen waaraan wij een aantal vragen mogen stellen, dan horen wij het
graag. U kunt dit mailen naar schooltijden.rn@proceon.nl

Schoolzwemmen groep 7 en 8
Ook dit schooljaar gaan de kinderen van groep 7 en 8 schoolzwemmen. Dit wordt
aangeboden door de gemeente Gooise Meren. Er wordt op deze manier aandacht
geschonken aan het onderhouden van de zwemvaardigheden van de kinderen.
In een blok van 6 weken wordt op dinsdagochtend gezwommen in De Lunet. Tijdens deze
6 weken wordt het zwemmen naast het gymnastiekonderwijs georganiseerd. Afgelopen
dinsdag heeft groep 7 de eerste van de 6 lessen gehad. De data voor het
schoolzwemmen vindt u op de jaarkalender.
Nieuws van de AC
Projectweek
De projectweek gaat bijna van start! Is iedereen al druk
bezig met het verzamelen van doppen en deksels?
We willen ieder kind ook vragen een bijzonder stuk
plastic/voorwerp te bewaren en dat mee te nemen tijdens
de projectweek. Het mag echt alles zijn, als het maar iets
is dat je anders eigenlijk zou willen weggooien omdat je
het niet meer gebruikt.
Hulp van ouders zal tijdens deze week ook zeer op prijs
worden gesteld om alle activiteiten mogelijk te maken!
Nadere info volgt nog over de indeling van de week en de
tijden van excursies en andere activiteiten.
Voetbaltoernooi
De eerste wedstrijden zijn gespeeld!
Vergeet niet alle teams te supporten en check de site voor
meer informatie over speeldagen- en tijden.
Avondvierdaagse
Dit wandelfestijn vindt plaats in de week van 25 mei. Het
lijkt nog ver weg maar hou de site van de AC in de gaten,
binnenkort kun je je al inschrijven!
https://www.rehobothac.nl

Nieuws van Jeugd en Gezin
Hierbij informeren wij u over de Vraag van de Maand vanuit Jeugd en Gezin. Deze vraag
sluit aan bij de nationale projectweek: De Week van de Lentekriebels, van 16 tot 20
maart 2020.
De vraag van maart 2020 luidt: ‘HOE GA IK OM MET ‘LENTEKRIEBELS’ VAN MIJN
KIND?’
Op de site van Jeugd en Gezin kunt u (vanaf 1 maart) het hele artikel en een aantal
praktische tips vinden.
In de bijlage vindt u twee bestanden met het antwoord. Hierin staan, naast de vraag
van de maand, ook nog een aantal cursussen en workshops genoemd voor ouders.
Als extra informatie is ook de sociale kaart rondom echtscheiding bijgevoegd. Deze is
onlangs ge-update en is ook te vinden op de site.
Oproep hulpouders
Helaas hebben we naar aanleiding van onze oproep in het vorige infobulletin nog geen
reacties ontvangen, daarom plaatsen we deze oproep nogmaals.
Overblijfmedewerkers
Vanaf dit schooljaar verzorgt de SKBNM samen met een aantal vrijwillige
overblijfmedewerkers de tussenschoolse opvang. Concreet houdt dit in dat de SKBNM op
maandag, dinsdag en donderdag drie medewerkers zal inzetten, ondersteund door een
drietal vrijwilligers.
Op vrijdag zal een buurtsportcoach met behulp van twee vrijwilligers tijdens de
lunchpauze pleinsport verzorgen voor de kinderen van groep 5 t/m 8.

We zijn blij dat enkele vrijwillige overblijfmedewerkers hebben aangegeven ook komend
jaar, in de samenwerking met SKBNM, hun werkzaamheden te willen voortzetten. We
zijn echter nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons team willen versterken.
Mocht u geïnteresseerd zijn en kunt u ons helpen, laat het ons dan weten!
Bibliotheekouders
Op maandag, dinsdag en donderdagmiddag van 14.30 -15.00 uur kunnen alle leerlingen
uit groep 3 t/m 8 boeken inleveren en lenen uit de schoolbibliotheek. Om dit zo goed
mogelijk te laten verlopen is er altijd een bibliotheekouder aanwezig. We zijn dringend op
zoek naar nieuwe bibliotheekouders die ons willen helpen hierbij. Mocht u geïnteresseerd
zijn en kunt u ons helpen, laat het ons dan weten!
Rectificatie SOS Koala
In het vorige infobulletin hebben wij u helaas foutief geïnformeerd over de inzamelactie
SOS Koala . Jimi was de enige initiator van de Koala actie en hij was met groep 6 eerste
geworden van de landelijke actie, met ruim 1300 euro boven nummer twee.
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