Nieuwsbrief maart 2018

Het tijdschema is als volgt:
13.15 uur: iedereen staat op het achter schoolplein
13.20 uur: vertrek voor de lente optocht
14.00 uur: aankomst op het voor schoolplein.
14.30 uur: de kinderen gaan naar huis.

Het zou leuk zijn als er belangstellenden langs de kant toekijken en een dansje wagen?
Vriendelijke groeten,
namens het team en de OR.

Bericht van de OUDERRAAD:
Wij zijn Susy, Poonam en Tessa en wij zijn de 3 leden van de Ouderraad.
Als ouderraad helpen wij bij het organiseren en uitvoeren van allerlei school activiteiten.
Hierbij kun je denken aan de jaarlijkse schoolreis, het sinterklaasfeest, het kerstfeest en
bijvoorbeeld het Lentefeest.
Ook voor uitstapjes met de klassen kunnen de juffen altijd hulpouders gebruiken. Geef
je hiervoor op!
Elk jaar komen we ongeveer 6 keer bij elkaar om te vergaderen en dan bespreken we de
bovenstaande activiteiten.
Wij zijn (naast de juffen en meesters) maar met 3 ouders en zouden heel graag meer
ouders in de ouderraad willen hebben, hierdoor kunnen de activiteiten beter verdeeld
worden en kunnen we met meer onze stem laten horen over alle activiteiten. Alle hulp is
welkom en je kan je bij ons opgeven, maar ook bij Juf Yvon (groep 1/2B)

Tevredenheidsonderzoeken
Binnenkort krijgt u een mail met een korte vragenlijst. Wilt u deze vragenlijst invullen?
Ook als u tevreden bent willen wij dit graag horen. Vertel het ook verder. We merken dat
we steeds meer kinderen inschrijven. De derde kleutergroep met juf Soraya draait sinds
de voorjaarsvakantie. Het is zo leuk om de kinderen te zien, samen met de juffen. Heeft
u nog geen Klasbord? Geef dat aan bij de juf. Er staan veel leuke foto's en weetjes op.
Enquête
Er is een enquête gehouden over de schooltijden. Het grootste deel van de ouders kiest
ervoor om het rooster te houden zoals het is. Voor het komende schooljaar houden we
de schooltijden aan zoals ze zijn.

Maandspel maart tijdens de pauze.
Iedere maand beslist meester Julian welke spel de kinderen tussen de middag spelen. Deze
maand staat Hockey op het programma. In groep 3 t/m 8 wordt dit spel gespeeld.

Meester Julian heeft sportieve helpers!
OUDERBETROKKENHEID
Leuk dat er deze week veel ouders van de kleuters waren om te luisteren naar de juf en te horen wat

ouders thuis kunnen doen om de kinderen te helpen. Fijn om te zien dat ouders meegaan op excursie
en vandaag bij juf Andrea meekeken met hun kind bij het lezen. Ook in de MR en de ouderraad wordt
hard gewerkt. Wij stellen deze betrokkenheid enorm op prijs en kunnen zo leuke dingen doen voor de
kinderen!!!
Het LOEP feest komt eraan. Leuk als u wilt helpen in de ochtend of in de middag. Geeft u uzelf op bij
de leerkracht?

Wij hebben van de Universiteit Utrecht onderstaande flyer ontvangen met het verzoek deze in de
nieuwsbrief op te nemen.

Wilt u meedoen of kent u een gezin dat mogelijk mee zou willen doen?
Kijk dan op www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl voor meer informatie en een aanmeldformulier.

Agenda

Regels en afspraken

29 maart: Lente optocht

- Honden mogen niet op het plein of bij de

(u komt toch kijken?)

- Wilt u bij het ophalen van de kinderen

vergadering

niet onder het afdak staan, maar afstand

12 april: schoolfotograaf

houden?

24 april: kijkavond van 17.00-

Juf Nancy vraagt:
voor het project heeft groep 5/6

ingang.

6 april: 14.40 uur O.R.

18.30 uur

We hebben dan een beter overzicht.
- Parkeren graag in de parkeervakken en
niet dubbel parkeren. Dit zorgt voor

nodig:

gevaarlijke situaties.

eierdozen

Veilig naar school is voor iedereen

wc rolletjes

belangrijk.

kleine doosjes

- In de gang bij de kleuters is het vaak erg

graag de week van 26 maart

druk. Wilt u zorgen dat er geen

inleveren. Alvast bedankt!

opstoppingen ontstaan?

Ook kunnen 2 kinderen uit haar

PRIVACY

groep zich opgeven voor Studio

Privacy is belangrijk. In mei komt er een

Pluis. Twee afleveringen worden

nieuwe wet. Het team is geïnformeerd hoe

er gemaakt voor het

zij zorgvuldig om moeten gaan met

kindertelevisieprogramma. Op

persoonlijke gegevens. De komende

woensdagmiddag 4 april worden

periode buigen wij ons hier verder over. In

de opnames gemaakt. Zit uw

de nieuwe schoolgids geven we u meer

zoon of dochter in haar groep en

informatie over dit onderwerp.

wil hij/zij mee doen? Opgeven bij
de juf!

Loep basisschool
Peter van Anrooylaan 1

3122 TA Schiedam

uitschrijven voor deze nieuwsbrief

010 – 470 70 79

directie@loepschiedam.nl

voorkeuren aanpassen

obs Loep is een school van

