De Nieuwsboog
Nummer 17

21 mei

Aandacht

Eigenheid

Kwaliteit

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

•

Personeel

•

Schoolschoonmaak

•

Overlast

•

Schoolfruit

•

Jarig

•

Agenda

We hopen dat iedereen heeft genoten van de meivakantie, fijn om iedereen weer gezond op school te zien.
Vandaag waren onze leerlingen, juffen en meester
even echte filmsterren; vanochtend werd het promotiefilmpje voor de school gemaakt. De leerlingen konden zo ook zien wat er allemaal bij komt kijken
voor het maken van een filmpje, soms moest bijvoorbeeld een shot wel een paar keer opnieuw
genomen worden. De zon scheen vandaag lekker, dus buiten kon er ook mooi gefilmd worden. Wij
zijn erg benieuwd naar het resultaat.
Heeft u onze school al in de krant zien staan? Deze week staan wij in De Noordoostpolder met het
project ‘Groene Leerling’. Onze schooltuin wordt zo een mooie plek waar de leerlingen betrokken
worden bij de natuur, waar ze meer over de natuur kunnen ontdekken en waar ze lekker buiten
kunnen spelen en leren.
Francien Soeter
Personeel
Sinds vorig jaar is Cindy van Raalten intern begeleider bij Aves o.a. ook bij ons op school. Cindy
heeft kenbaar gemaakt Aves te gaan verlaten per 1 augustus 2021. Zij heeft ervoor gekozen om als
onderwijsadviseur en interim intern begeleider verder te gaan bij een andere organisatie. We begrijpen de keus van Cindy en tegelijkertijd vinden we het jammer voor de school en voor Aves. Er
zal een wervingsprocedure worden opgestart waarin we hopen dat we voor de zomervakantie kunnen melden wie de nieuwe intern begeleider zal zijn na de zomervakantie.
Schoolschoonmaak
In de week van 7 juni staat de schoolschoonmaak gepland. Iedereen
met de achternaam beginnend met een L t/m Z staat ingedeeld in de
schoonmaakweek van 7 juni t/m 11 juni. In verband met de coronacrisis geven we deze keer weer alleen materialen mee naar huis. Alvast
bedankt voor de hulp.
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Overlast
Mariska Baars, directeur van De Horizon, heeft aangegeven dat zij op school de laatste tijd veel
overlast heeft van kinderen/jongeren die na schooltijd en in de avonden/weekenden afval laten
rondslingeren op het schoolplein, daarbij worden er soms ook spullen vernield. Helaas ondervinden wij hier soms ook last van. Mocht uw zoon/dochter ook wel eens op het schoolplein spelen,
wilt u het dan bespreekbaar maken en vragen afval op te ruimen en voorzichtig met de spullen om
te gaan. Alvast bedankt voor de medewerking!
De leerlingenraad van onze school heeft inmiddels een adoptieprullenbak voor de school geregeld,
deze zal zo spoedig mogelijk op ons schoolplein geplaatst worden.
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Schoolfruit
Nog even een reminder; in de week van 31 mei is de laatste keer dat wij
schoolfruit geleverd krijgen. Vanaf 7 juni is het de bedoeling dat iedereen
zelf weer groente/fruit meeneemt naar school.
Jarig
Juf Antoinet (overblijf) is dinsdag 1 juni jarig. Alvast gefeliciteerd en wij wensen juf Antionet een
hele fijne verjaardag toe.
Agenda
Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij.
Vrijdag 4 juni: Nieuwsboog
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