Korte Pioniersweetjes
Oproep 'contactpersoon'
Bij alle klachten kan een beroep gedaan worden op de ondersteuning
van een contactpersoon. Hij/zij luistert naar u en geeft u informatie over
en richting bij het vinden van mogelijke vervolgstappen. Met nadruk
wordt gesteld dat een contactpersoon
geen bemiddelaar is, maar iemand
die de klager ontvangt, richting geeft
en adviseert. Door de contactpersoon
wordt naar de externe vertrouwenspersoon verwezen ingeval van meldingen en klachten over ongewenst
gedrag.
Aan onze school zijn nu twee contactpersonen verbonden. Dit is Gerard
van Vegchel als teamlid. Hij is onze
intern begeleider en zal volgend
schooljaar nog steeds contactpersoon van de school zijn.
Echter nemen we afscheid van de andere contactpersoon, zij is ouder van
onze school. Haar dochter maakt namelijk de overstap naar het Voortgezet Onderwijs. We nemen afscheid
van Maryam Hamedi, nadat wij haar
eerst enorm bedanken voor al haar
inzet.

Het is zeer wenselijk dat haar rol
wordt overgenomen door een andere
ouder.
Lijkt het u iets? Wilt u de rol van contactpersoon op uw nemen of wilt u
eerst meer informatie hierover ontvangen?
U kunt dit aangeven bij de directie, zij
informeren u verder.
AFSLUITING JEELO
Vrijdag 22 juni wordt het project van
Jeelo 'Je eigen voedsel bereiden' afgesloten met een Pioniersbuffet.
Vanaf vandaag hangen er intekenlijsten op de deuren van de lokalen.
Het is heel leuk wanneer u samen
met uw kind of kinderen kleine hapjes
kunt maken voor het Pioniersbuffet.
Ieder kind mag 1 gast uitnodigen voor
dit buffet.
Van 9.40 uur - 10.00 uur starten alle
kinderen met hun gast in de eigen
groep en van 10.00 uur - 10.30 uur
kan het kind met zijn gast naar alle
andere groepen om te genieten van
de lekkere hapjes. De kinderen hoeven deze dag geen pauzehapje en
drinken mee te nemen.
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Belangrijke data
Datum

Activiteit

Di. 19 juni

SCHOOLREIS en KLEUTERFEEST

Ma. 25 juni

Anne Frankhuis groep 7

Ma. 25 juni

START CITO E-toets

Woe. 27 t/m vrij. 29

TEXEL groep 8
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Schoolreisje naar Drievliet
Dinsdag 19 juni gaan we met de
groepen 3 t/m 7 naar Drievliet.
De kinderen krijgen van school een
pauzehapje en iets lekkers. Wilt u zelf
drinken meegeven? Een waterflesje
is heel handig, want dat kan met
warm weer worden bijgevuld. De kinderen hebben een rugzak nodig om
dit in te doen..
Als lunch krijgen de kinderen een patatje met mayonaise. We sluiten het
bezoek in het park af met een ijsje.

Wilt u uw kind voor de zekerheid nog
iets extra's meegeven, dan graag gezond eten!
Het is niet toegestaan om snoep,
koek, chips, geld en een mobiel mee
te nemen.
De kinderen komen gewoon om 8.30
op school en gaan naar hun groep.
Om 8.45 uur lopen we naar de bussen. De bussen vertrekken om 9.00
uur. We verwachten om ongeveer
17.00 uur weer terug te zijn bij school.

De bussen vertrekken en komen aan
bij het kruispunt Noorderkroon en
Orion.

NME
Helaas hebben wij afscheid moeten
nemen van twee enthousiaste NME
ouders, Amber en Marielle.
Zij hebben ons jaren geholpen met de
natuurpaden en de mooie natuur tentoonstellingen in de hal.
We willen ons NME team graag weer
versterken met nieuwe ouders.
Welke vaders/moeders vinden het
leuk om een paar keer per jaar te helpen met de natuurpaden en met het
neerzetten en opruimen van een tentoonstelling samen met Monique en
Nahid?
U hoeft geen groene vingers te hebben. Enthousiasme is genoeg en u
maakt alle kinderen op school heel
blij en het personeel ook!
U kunt zich opgeven bij Monique, Nahid en Laura ( de moeder van Koen,
Noor en Thom).
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