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NIEUWSFLITS nr . 7

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Een berichtje van mij voor jullie allemaal. Zoals u
heeft kunnen lezen in Nieuwsflits 5, ben ik weer begonnen met een aantal dagdelen te werken op
school.
Na het plotselinge overlijden van mijn man, inmiddels
alweer 9 maanden geleden, was het werken op
school juist een heerlijke afleiding. Zelfs in Corona-tijden, waarin je je steeds moet aanpassen aan nieuwe
situaties.
Na de zomervakantie meldde de man met de hamer
zich. Het was tijd voor mij om stil te staan bij het
grote verlies en de rouw onder ogen te zien. Een
moeilijke fase, die echter noodzakelijk is om weer
verder te kunnen gaan.
Met veel vertrouwen en trots heb ik het werk overgelaten aan mijn fantastische team, specifiek aan Kim
en Vera, die dit geweldig hebben opgepakt en ook
nog steeds doen. Ook de steun vanuit de Eenbes is
hartverwarmend.
Inmiddels ben ik weer sinds de herfstvakantie twee
dagdelen op school en daar geniet ik van. Vanaf deze
week komt er een derde dagdeel bij. Langzaam hoop
ik weer volledig de taken op te kunnen gaan pakken.
Het zal nog enige tijd vergen.
Ik lees mijn mail en stuur deze door wanneer ik de
vraag nog niet zelf op kan pakken. Ik stuur jullie mijn
allerhartelijkste groeten, blijf gezond en graag tot
ziens.
Met vriendelijke groeten,
Bernie Kooistra RDO

Sinterklaas
Sinterklaas zal op vrijdag 4 dec onder schooltijd onze
school bezoeken. Hierbij kunnen helaas alleen de
leerlingen en leerkrachten aanwezig zijn vanwege
COVID-19. De groepen 1 t/m 4 zullen bij hem op bezoek gaan en in de groepen 5 t/m 8 wordt er surprise
gehouden.
We wensen iedereen een heel fijn sinterklaasfeest
toe!

Donderdag 26 november 2020

Nieuws vanuit de OV
Op dinsdag 27 oktober heeft de jaarvergadering
plaatsgevonden, deze keer online. Hierbij een korte
samenvatting van wat we hebben behandeld. Ons
jaarverslag is vastgesteld, waarin we terugblikken op
het vorige schooljaar. Mocht u interesse hebben in
het jaarverslag (of de volledige notulen van de vergadering) dan zijn deze op te vragen bij onze secretaris
via ov.stjozef@eenbes.nl. Ook hebben we twee
nieuwe bestuursleden aangesteld: Astrid van Moorsel
en Wampie van Tilburg. Zij sluiten zich aan bij de nog
zittende bestuursleden Debby Haans, Mijke Kanters
en Miels van Schaik. Tenslotte is ook de hoogte van
de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Zoals u wellicht al hebt gelezen wordt deze (eenmalig) verlaagd
van 17,50 naar 12,50 per kind, aangezien we door corona minder kosten maken voor onze activiteiten.
Hoe begrijpelijk ook, het blijft jammer dat we sommige activiteiten anders in moeten vullen de komende tijd. Ondanks de beperkingen blijven we ons
natuurlijk inzetten om er voor alle kinderen weer een
onvergetelijk jaar van te maken!
Nieuws vanuit de MR
Via teams hebben we op dinsdag 27 oktober de
tweede MR vergadering gehouden. In het begin van
de vergadering heeft Kim ons op de hoogte gebracht
over de punten die op de begroting zijn gezet. Deze
begroting wordt voorgelegd aan de Eenbes, waarna
duidelijk wordt aan welke wensen er gehoor gegeven
kan worden. Vanuit de directie zijn er extra wensen
op de begroting gezet, zoals het vervangen van digitale hulpmiddelen. Een belangrijke wens vanuit het
team is een verkoelingssysteem voor de lokalen aan
de voorzijde van de Papenvoort. Tijdens de hete periodes die we de afgelopen jaren gehad hebben, kun je
in de lokalen niet fijn werken. In de vergadering hebben we daar uitvoerig over gesproken. Als MR willen
we het team ondersteunen door een duidelijk standpunt in te nemen dat de klimaatbeheersing op school
verbeterd moet worden.
Rudi heeft de MR op de hoogte gebracht van de kwaliteitskaarten waarmee school gaat werken. Het doel
van de kwaliteitskaart is om vervangers in één oogopslag te laten zien hoe er op school gewerkt wordt.

Er is overzichtelijk weergegeven waar protocollen,
materialen en documenten terug te vinden zijn.
Op woensdag 9 december is de volgende vergadering.

KinderVerkeersCommissie
De afgelopen twee weken heeft de KinderVerkeersCommissie de fietsverlichting van de groepen 4 t/m 8
gecontroleerd. Bij bijna iedereen was die verlichting
helemaal in orde. Wel zo’n veilig idee!

1 dec

Ruben

8B

2 dec

Robin

0-1-2A

4 dec

Emir

5B

4 dec

Stijn

0-1-2B

5 dec

Anouk

4A

5 dec

Ymke

3B

6 dec

Julie

0-1-2A

7 dec

Ayaz

3C

7 dec

Sacha

5B

8 dec

Fay

0-1-2D

8 dec

Lauren

3A

9 dec

Nina

6A

Van harte gefeliciteerd!!!

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Di 1 dec.:
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.
GMR-vergadering
Vr 4 dec.:
Sinterklaas
Di 9 dec.:
MR-vergadering

Jarigen
Tot 10 december 2020
26 nov

Eren

3C

27 nov

Vivien

3B

27 nov

Niek

0-1-2D

27 nov

Brent

4B

27 nov

Elisa

3A

27 nov

Elize

0-1-2A

28 nov

Meester Cor

Conciërge

29 nov

Maren

5A

1 dec

Jack

0-1-2C

1 dec

Dennis

7A

