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Agenda
29 sept.
30 sept.
6 okt.
15 okt.
19 - 23 okt.
10 en 11 nov.

Formulier ouderpeiling schooltijden
Opening Kinderboekenweek
Workshop Kinderboekenweek
Voorstelling groep 1-4
Herfstvakantie
Oudergesprekken

Nieuws vanuit de MR
In de MR is het jaarverslag van het afgelopen jaar
vastgesteld. Deze wordt binnenkort verspreid.
Daarnaast hebben we een gesprek met de
bestuurder gehad over de opvolging van Erie. De
opvolger wordt met een zorgvuldig proces
geselecteerd, hieraan zal ook een ouder uit de MR
deelnemen. Hierover zal later dit jaar meer
gecommuniceerd worden.
We hebben ook weer stilgestaan bij de schooltijden,
ondanks de Corona-crisis gaan we verder met het
informeren en raadplegen van ouders. In de
afgelopen periode bent u middels een brief
geïnformeerd over de, mogelijk, nieuwe
schooltijden. Voor ouders die hierover vragen
hebben organiseren we een informatieavond.
Uiteraard met inachtneming van de Corona
richtlijnen.
Als laatste het overzicht van de samenstelling van de
MR. Voor Mariënhof bestaat de personeelsgeleding
uit Eva Donkers en Astrid Lamers, de oudergeleding
uit Janine van Gelder en Markell Gremmen. Voor
Maasbommel bestaat de personeelsgeleding uit
Maartje Wüpping en Vera van Dreumel, de
oudergeleding uit Merel Oortveld en Marcel van
Leeuwen.
Inloopochtenden
Van 2 t/m 6 november staan de inloopochtenden
gepland. Deze kunnen dit schooljaar niet doorgaan.
We hopen dat we jullie volgend jaar weer uit kunnen
nodigen om een kijkje te nemen in de groep van
jullie kind(eren).

Oudergesprekken
Op 10 en 11 november staan de oudergesprekken
gepland. Deze gesprekken gaan wel door. In principe
ook gewoon op school.
Na de herfstvakantie informeren we u hoe we dit
gaan organiseren.
Ouderpeiling schooltijden
Volgende week dinsdag krijgt uw kind de envelop
met het keuzeformulier voor de ouderpeiling mee
naar huis.
Houdt u dit even in de gaten.
Hoofdluis
Door de geldende Corona-maatregelen kunnen de
kinderen niet op hoofdluis worden gecontroleerd.
Willen jullie je kinderen met enige regelmaat zelf
controleren? Mocht je zien dat je kind last heeft van
hoofdluis, laat het ons even weten. Stuur even een
mailtje naar e.driessen@groeisaampo.nl. Dan
kunnen wij andere ouders van de groep inlichten.
Is uw kind verkouden?
Zoals u afgelopen vrijdag tijdens de persconferentie
heeft kunnen horen, mogen kinderen waarbij sprake
is van verkoudheidsklachten, gewoon naar school.
Bij koorts moeten zij wel thuis blijven.
Brengen en ophalen van kinderen
Vanaf volgende weer is het waarschijnlijk afgelopen
met het mooie weer. De ouders van groep 3
brengen vanaf dat moment hun kinderen naar de
grote poort voor aan het schoolplein. Wij brengen ze
daar ook weer naartoe wanneer de school afgelopen
is. Voor de ouders van groep 1-2 blijft de afspraak
gelden dat zij ’s morgens bij de kleine speelplaats
afgezet worden. Bij het ophalen mogen de ouders
van groep 1 t/m 3 evt. op de speelplaats wachten.
Dit om drukte op het smalle stuk na de poort te
voorkomen. Neem hierbij de anderhalve meter in
acht.

Bijlagen bij deze Nieuwsflits
- Jaarverslag MR

