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Personeel 
Onze IB’er Francis is wegens persoonlijke omstandigheden de komende tijd niet aanwezig op school. 
Zij heeft haar taken tijdelijk overgedragen aan collega’s binnen de school.  
 
Ouderbetrokkenheid  

Na de voorjaarsvakantie zullen we op de Bomans starten met een pilot van de leerlingenraad. Deze 
leerlingenraad zal bestaan uit 8 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8, twee uit ieder leerjaar. De 
leerlingen die zitting nemen in de leerlingenraad bespreken tijdens de vergaderingen samen met juf 
Marjolein lopende zaken in en rondom de school. De vergaderingen zullen eens in de 6 weken 
plaatsvinden. De leerlingenraad heeft adviesrecht voor de directie van de school, de ouderraad en de 
medezeggenschapsraad. Onderwerpen besproken tijdens de vergaderingen zullen worden 
teruggekoppeld naar de partijen die hiermee van doen hebben. De onderwerpen kunnen worden 
aangedragen door de leerlingen zelf en door de leerkrachten. Voor de voorjaarsvakantie zal juf 
Marjolein de klassen rondgaan om toe te lichten wat het betekent om zitting te nemen in de 
leerlingenraad. De leerlingen die zich verkiesbaar willen stellen, geven een presentatie aan hun 
klasgenoten. Hierna volgt een stemronde, waarna de uitslag na de vakantie bekend wordt gemaakt. 
 
Rapport groep 3 t/m 8 
Over een aantal weken krijgen de kinderen weer hun rapport. In het rapport is en aantal wijzigingen 
doorgevoerd, namelijk: 
- Catechese is veranderd in Levensbeschouwing; 
- Zaakvakken staan niet meer apart vermeld, maar vallen onder thematisch werken; 
- Spel en gymnastiek bij gym zijn veranderd in motorische vaardigheden. 
 

Medezeggenschapsraad  

Wilt u als toehoorder aanwezig zijn bij een vergadering van de MR? Neem dan minimaal 7 dagen 

voorafgaand aan een vergaderdatum contact op met Erik van der Veer via 

mr@godfriedbomansschool.nl  

 

Resterende vergaderdata 

Woensdag 3 april 

Dinsdag 28 mei 

Donderdag 4 juli 

 

Er is in de MR-vergadering van 28 januari 2019  gesproken over: 

- de instroomgroep en de nieuwbouw/ verhuizing. 

- de ontwikkeling van een professionele organisatiestructuur. 

- de website en Social Schools 
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- de zaken vanuit de GMR (o.a. lerarentekort). 

De volgende vergadering is op woensdag 27 maart. 

Heeft u hier vragen over, stuur dan een mailtje naar mr@godfriedbomansschool.nl  
 
Carnaval 
Woensdag 20 februari vieren wij weer carnaval op school! Alle 
kinderen mogen dan verkleed naar school komen. We beginnen de 
dag gewoon in de eigen klas. Aan het einde van de ochtend zullen we 
nog een uurtje spelletjes spelen door de hele school. Hiervoor hebben 
we nog wel wat helpende handjes nodig. Mocht u op woensdag 20 
februari willen helpen bij een activiteit in het spelletjescircuit, schrijft 
u zich dan vooral in bij de leerkracht van uw zoon/dochter. We gaan er 
een feestelijke ochtend van maken!  
 
Herhaald bericht - 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 nog via peuterochtend@godfriedbomansschool.nl 
 
 
 

 

                                                       

 

 

 

  

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. 
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