22 januari 2019

Ouderbetrokkenheid- herhaald bericht
In de Nieuwsflits van 13 december heeft u kunnen lezen dat er tijdens de laatste bijeenkomst van de
regiegroep ouderbetrokkenheid een zelfscan is uitgevoerd, om te kijken waar we staan in het traject
een ‘Ouderbetrokkenheid 3.0 school’ te worden. We zijn al een heel eind op weg en ons streven is dit
traject dit schooljaar af te ronden om in juli het certificaat te kunnen ontvangen.
Heeft u zelf punten die wij mee kunnen nemen, bijvoorbeeld ter verbetering van de
ouderbetrokkenheid, dan horen wij dit natuurlijk graag. U kunt dit aangeven bij Manon Ettienne of
naar haar mailen: mettienne@godfriedbomansschool.nl.
Inloopochtend
We willen u er graag aan herinneren dat er aanstaande donderdag, 24 januari, weer een
inloopochtend gepland staat. De inloopochtend is van 8.30-9.00 uur.
Peuterochtend woensdag 13 februari 2019
Woensdag 13 februari vindt de tweede peuterochtend van dit schooljaar plaats. Heeft u een kindje
van 2,5 jaar of ouder dan bent u van harte welkom om samen met hem of haar naar onze
peuterochtend toe te komen. Dit is van 10.00u-11.00u in de speelzaal van de school.
Komt u ook gezellig? Aanmelden kan vanaf volgende week woensdag, 30 januari, via
peuterochtend@godfriedbomansschool.nl
Oproep: reservebroeken voor de kleuters
We merken dat onze voorraad reservebroeken de laatste tijd sterk uitgedund is.
Heeft u nog broeken liggen in maat 104, 110/116 en/of 122 dan zouden wij deze
goed kunnen gebruiken.
Ook willen we u eraan herinneren dat wanneer uw zoon of dochter een
reservebroek van school te leen heeft gekregen, we deze graag binnen een week
weer (gewassen) terug willen krijgen. Alvast bedankt.
Parkeerplaats
We krijgen met enige regelmaat van ouders te horen dat het parkeren op de parkeerplaats niet altijd
soepel verloopt. We willen u vragen zoveel mogelijk in rijen te parkeren, rustig te rijden op het
terrein en hierin verder uw eigen verantwoording te nemen. Wij kunnen als school hier helaas geen
toezicht op houden.
We hebben Toezicht en Handhaving gevraagd binnenkort weer eens zichtbaar te zijn.
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We krijgen regelmatig verzoeken om berichten van andere partijen in onze nieuwsbrief te plaatsen.
Uitingen met een commercieel karakter plaatsen we niet.
Uit de andere berichten plaatsen we een selectie.
Zie bijlage.

