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1e Schooldag schooljaar 2018-2019
Hoofdluiscontrole
Open middag: ouder/kind inloop vanaf 14.00 uur tot 15.30 uur.
Oud papier ophalen vanaf 18.30 uur.
Bloemen prikken Corso met alle groepen.
MR vergadering
Eerste gymles groep 3 t/m 8
Sportdag groep 8 leerlingen alle Comprix scholen.
OV vergadering

Vakantie
Wij hebben heerlijk genoten van onze vakantie en zijn de afgelopen week al weer druk in de
weer om alles op te starten. We hopen dat alle kinderen en hun ouders/verzorgers volop
hebben genoten van de vakantie…..het weer zat in ieder geval mee!

Renovatie
De toiletgroepen zijn in de vakantie gerenoveerd. Nieuwe plafonds, spiegels, toiletbrillen,
verlichting verwarming en een kwast(je) verf doen wonderen. Heerlijk ………weer frisse,
nette en schone toiletgroepen.

Veldnieuws

Nieuwe leerlingen
In groep 1 mogen we een stoel klaarzetten voor Jaline van der Meer. In groep 4 mogen we
Alisa Straub verwelkomen en in groep 7 Gino van der Mark.
We hopen dat jullie snel je plekje op school hebben gevonden en wensen jullie en je ouders
een fijne tijd bij ons op school toe!!

Luizencontrole
Op maandag 3 september vindt er weer een luizencontrole plaats.
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Bloemencorso
De eerste vrijdag, vrijdag 7 september, direct na de zomervakantie, gaan we weer borden prikken
voor het bloemencorso in Frederiksoord. Het thema dit jaar is Weldadigheid.
We hebben bij het prikken van de bloemen de hulp van ouders en/of grootouders of andere
belangstellenden nodig. Wie komt ons helpen vanaf plm. 09.15 uur tot ongeveer 12.00 uur?
De koffie/thee staat klaar!!
U kunt zich opgeven bij juf Antje. Graag via de mail: antje@obsdevelden.nl.

Ontmoeten op dinsdag 4 september
Op dinsdagmiddag 4 september kunt u samen met uw kind binnenlopen tussen 14.00 en 15.30
uur. Uw zoon(s)/dochter(s) kan/ kunnen u vast het één en ander vertellen over de klas en de
materialen laten zien waar hij/ zij het komend schooljaar mee gaat werken.
We hopen veel ouders te mogen verwelkomen.
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Kalender en infogids
De kalender en infogids liggen bij de drukker. Ze worden dinsdag 4 september of woensdag 5
september meegegeven aan de oudste kinderen.
Geef deze gids een goede plek en raadpleeg de kalender wanneer het nodig is.

Engels
Dit schooljaar gaan we ook in de groepen 1 t/m 6 starten met Engels.
In de groep 7 en 8 werd al Engels gegeven, de lesmethode Groove.me
werd hiervoor ingezet. De overige groepen sluiten hierbij aan.

Ouderbetrokkenheid 3.0: ouder- en vertelgesprekken en ouderhulplijst
Dit schooljaar vinden in de derde schoolweek oudervertelgesprekken plaats, dat is nieuw dit
schooljaar. Deze keer mag u, als ouder(s), ons vertellen over uw kind. Aan het eind van volgende
week krijgt u een formulier mee met het verzoek om dit formulier zo uitgebreid mogelijk in te
vullen en z.s.m. weer inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind(eren). Dit wordt de leidraad
voor de gesprekken. Voor het inschrijven voor het ouder-vertelgesprek krijgt u nog een mail.
Ook wordt er weer een ouderhulplijst meegegeven. Graag deze lijst zo zorgvuldig mogelijk invullen
en ook inleveren bij de groepsleerkracht. Het is van groot belang dat iedereen deze lijst ingevuld
weer inlevert, omdat er ook vragen op staan die te maken hebben met de wet op de privacy.

Gymles groep 3 t/m 8
Vanaf donderdag 13 september wordt er weer gegymd in De Duker.
We vertrekken met de bus tegen 12.30 uur en zijn omstreeks 14.00 uur weer terug op school.
Vergeet niet je gymtas (sportkleding en gymschoenen) mee te nemen!
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Verkiezing MR-lid (oproep stond ook in het laatste Veldnieuws -juli 2018)
Klaske Manje, moeder van Teun uit groep 7 en Femke uit groep 3, zit inmiddels drie jaar in de MR
(medezeggenschapsraad). Dat betekent dat haar 1e periode er bijna op zit. Klaske heeft
aangegeven graag verder te willen in de MR en stelt zich beschikbaar voor een periode van drie
jaar.
Wat doen we al in de MR? De MR bestaat uit twee personen vanuit de oudergeleding en twee
personen vanuit de personeelsgeleding. Ook de directeur is meestal aanwezig op de vergadering
en zij heeft een adviserende rol.
Onderwerpen die we o.a. bespreken zijn o.a. evaluatie van het schoolwerkplan, planning van het
schooljaar, vakantierooster, algemene zaken die o.a. op school voordoen. Je kunt de MR zien als
een groep die “beleidszaken” bespreekt en daar een instemmingsrol of een adviesrol in heeft. De
rol van ouders en personeel is niet altijd hetzelfde.
Lijkt u het leuk om zitting te nemen in de MR (voor een periode van drie jaar), dan kunt u dit via de
mail: mr@obsdevelden.nl aangeven. Zijn er meerdere kandidaten dan wordt er een verkiezing
uitgeschreven. U kunt zich opgeven tot vrijdag 7 september 2018.

