Agenda juni:
27-05 t/m 31-05: vakantie
07-06: inloopochtend
07-06: groep 1 t/m 4 middag vrij
10-06: alle groepen vrij
11-06: alle groepen vrij
13-06: MR-vergadering
17-06: OR-vergadering
18-06: leerlingenraad
20-06: rapporten mee naar huis
21-06: gr. 1 t/m 4 middag vrijdag
24-06: optioneel oudergesprek
26-06: volgende nieuwsbrief
27-06: musical groep 8
Bijlagen:
 Formatie 2019-2020
 Info summercamp
 Info teencamp
 Nieuwsbrief Bieb
 Ouderinfo-ochtend
 Kinderspeelmiddag Orka

Wijziging vluchtgegevens geen reden voor verlof
In de periode rondom de zomervakantie komt het regelmatig voor dat er
verlof wordt aangevraagd omdat de vluchttijden naar de
vakantiebestemming zijn gewijzigd. We willen u er graag op wijzen dat
dit geen geldige reden is om extra verlof aan te vragen. Mocht uw vlucht
gewijzigd zijn, dan zal hiervoor dus géén toestemming voor verlof
worden gegeven.
Dit moet op deze manier gecommuniceerd worden vanuit de
leerplichtambtenaar.
Wijzigingen persoonsgegevens
In het kader van de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) heeft u eerder een toestemmingsverklaring voor
het gebruik van de persoonsgegevens van uw kind(eren) ingevuld. Aan
het begin van elk schooljaar kunt u de door u ingevulde
toestemmingsverklaring(en) herzien. U dient hiervoor dan een nieuw
formulier in te vullen én te ondertekenen. We zullen ervoor zorgen dat
deze formulieren vanaf 17 juni a.s op de administratie klaar liggen.
Indien u niets wilt wijzigen hoeft u geen nieuwe verklaring in te vullen.
Vervroegd pensioen
Met heel veel plezier werk ik al bijna 11 schooljaren op de administratie
van De Boog. Toch heb ik besloten afscheid te nemen van deze leuke
en afwisselende baan. Per 1 oktober a.s. ga ik met vervroegd pensioen.
Enerzijds kijk ik er naar uit, anderzijds zal ik alles en iedereen hier ook
zeker gaan missen. Gelukkig hebben we al een goede opvolgster
gevonden. Sandra van Erven begint op 1 september en kan dus nog
een maand door mij worden ingewerkt. Af en toe zal ze de komende tijd
ook al op de maandagochtend aanwezig zijn. In de volgende nieuwsbrief
zal zij zichzelf aan u voorstellen.
Groetjes, Gerdie Engels
Uitslag eindtoets
Net voor de meivakantie hebben alle kinderen uit groep 8 de IEP
eindtoets gemaakt. De afgelopen week hebben we hiervan de uitslag
gekregen. We kunnen met trots zeggen dat onze kinderen het heel goed
gedaan hebben! We hebben een score behaald van 86,4, het landelijk
gemiddelde is 82.
Misschien heeft u via de media meekregen dat er onrust is ontstaan
rondom de uitslagen van de eindtoets. Door een rekenfout bij het
ministerie van onderwijs hebben een aantal kinderen een hoger advies
gekregen dan passend is bij de score van eindtoets. Dit heeft voor onze
groep 8 kinderen geen gevolgen.
Typecursus groep 8
Volgend jaar zullen we alle kinderen van groep 8 een typecursus op
school aanbieden.
Deze typecursus wordt in de klas tijdens schooltijden gevolgd. Voor de
ouders zijn hier geen kosten aan verbonden.
We willen de ICT- vaardigheden van de kinderen vergroten die ze nodig
hebben op de middelbare school en in hun verdere toekomst. Het

komend schooljaar zullen we dit gaan uitproberen, als dit goed bevalt
kan dit eventueel in de toekomst een vervolg krijgen.
Herhaalde oproep: vacature penningmeester OR
In de nieuwsbrief van april jl. hebben we een oproep gedaan voor een
nieuwe penningmeester voor de ouderraad. Hierop hebben we slechts
één reactie mogen ontvangen. Omdat we graag 2 personen voor deze
functie willen, herhalen we hierbij de oproep.
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar 2 ouders die
ons willen helpen met het penningmeesterschap van de ouderraad. Op
dit moment wordt dit gedaan door Elvira van Schaijik. Volgend
schooljaar is haar laatste jaar als penningmeester. Gezien de
werkzaamheden en de verantwoordelijkheden kiezen we ervoor om
deze taken over twee personen te gaan verdelen. De bedoeling is om
komend schooljaar mee te kijken en ingewerkt te worden door Elvira.
•
Heb je kennis van boekhouden en financiën? Denk aan het
maken van een begroting, jaarafrekening, balans, etc.
•
Wil je ons ondersteunen met het innen van de vrijwillige
ouderbijdrage en het schoolkampgeld?
•
Vind je het leuk om mee te denken en te helpen binnen de
ouderraad?
Dan zouden wij graag met je in contact komen voor een verkennend
gesprek. Heb je interesse of vragen? Stuur dan vóór 20 april a.s. een
mail naar: ouderraad-deboog@skpo.nl
Formatie 2019-2020
Als extra bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de formatie voor het
komende schooljaar.

