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PBS info 

De vier PBS-waarden op de Verrekijker: 

 

Start in 2019: 
Het is al weer 2019 en we zijn met z’n allen 
lekker uitgerust en hopelijk gezond aan 2019 
begonnen. Gisteren hebben we hierop samen 
geproost tijdens de nieuwjaarsreceptie.  
Via deze weg wensen we u allen nogmaals een 
voorspoedig en spectaculair nieuwjaar toe. 

 

Werkgroep “Greune Deal”: 

 
(Wes ontbreekt op de foto) 

Deze week maken we een promofilmpje 
waarin de werkgroep zichzelf presenteert en 
hun plannen bekend maakt. 

Op dinsdag 22 januari vindt de “Kick-Off” 
plaats in “ ’t Lossers Hoes”. Hierbij 
presenteren de leerlingen hun teamnaam, hun 
nieuwe logo en een promo filmpje. 
We houden u verder op de hoogte. 

 

Oud Papier: 
Voor dit schooljaar 2018-2019 halen we uw 

oud papier op elke 3de woensdag van de  

maand op. Het ophaalschema ziet er voor 
komend schooljaar als volgt uit: 

 16 januari 

 20 februari 

 20 maart 

 17 april 

 15 mei 

 19 juni 
Het geld van de Oud papier commissie komt 
direct ten goede aan onze kinderen.  
Interesse om onze groep te komen helpen? 
Neem contact op met Peter Haarman  
(voorzitter; haarman80@gmail.com) 

 

MR update: 
Tijdens de laatste MR vergadering, op 
maandag 10 december, hebben we de 
begroting bekeken en samen met de directie 
besproken. Zoals u wellicht opvalt, vergaderen 
we nu niet meer op woensdag maar op 
maandag. Niet onbelangrijk om te weten dat 
de vergaderingen altijd openbaar zijn. 
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Op de Verrekijker worden door de 
leerkrachten voor meerdere vakgebieden 
kwaliteitskaarten gemaakt. Hier worden 
afspraken en werkwijzen opgeschreven, om 
een eenduidige lijn te krijgen. Dit hebben we 
kort besproken. 
Anouk geeft sinds dit jaar lessen 
mediawijsheid in de groepen 5 t/m 8. We 
willen kijken hoe we u, de ouders/verzorgers, 
hier meer bij kunnen betrekken. Binnenkort 
zal hier een korte enquête over volgen. Wij 
zouden het op prijs stellen als u deze in wilt 
vullen. 

WIJZ / GGD inloop: 
Het inloopspreekuur vindt plaats op: 
GGD: 25 januari 
WIJZ: 15 februari 
GGD: 15 maart 
WIJZ: 19 april 
GGD: 24 mei 
WIJZ: 21 juni 

 
 
 
 

 
 

De kalender van januari en februari 
 
Maandag 7 januari    Eerste schooldag in 2019 

14:00 uur Nieuwjaarsreceptie voor ouder(s) / 
verzorger(s) / opa’(s) / oma’(s) en natuurlijk alle 
leerlingen.  Komt allen. 

Woensdag 9 januari    Hoofdluiscontrole 
Woensdag 16 januari    Oud papier 
Vrijdag 18 januari    Inloopkwartier ouders 
Dinsdag 22 januari    OR vergadering 
Woensdag 23 januari    Studiedag team; alle kinderen vrij 
Vrijdag 25 januari    Inloopmoment GGD 
 
 
Maandag 4 februari    Schoolzwemmen voor groep 5 en 6 
      Adviesgesprekken groep 8 
Dinsdag 5 februari    Adviesgesprekken groep 8 
Maandag 11 februari    Inloopkwartier ouders 
      Oudergesprekken 
Dinsdag 12 februari    Oudergesprekken 
18 t/m 22 februari    Voorjaarsvakantie 
Woesndag 20 februari   Oud papier 
Maandag 25 februari    MR vergadering 
Dinsdag 26 februari    OR vergadering 
Woensdag 27 februari   Hoofdluiscontrole 
 
 
  
 
Voor alle overige data verwijzen we naar het ouderportaal. 
(Heeft u problemen met inloggen, laat dit dan a.u.b. weten) 


