Nieuwsflits 7 februari 2017
Kalender
Woensdag 15 februari
Dinsdag 21 februari
Woensdag 22 februari
Donderdag 23 februari
Vrijdag 24 februari
Maandag 27 februari
t/m vrijdag 3 maart









Peuterochtend
Meester Nick afwezig
Carnaval vieren op school
Meester Nick afwezig
Groep 1 – 8 roostervrij, leerkrachten studiedag
Groep 1 – 8 roostervrij
Voorjaarsvakantie

Leerlingenadministratie:
Groep 1E: Nouhaila Naji
Welkom bij ons op school! Wij wensen jou en jouw ouders een fijne “Bomans” tijd!
Schoolfruit
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Mandarijn
Sinaasappel
Appel

Mocht u zoon of dochter deze fruitsoorten niet lusten, zou u dan zelf een stuk fruit/groente of een
(gezonde) boterham mee willen geven op deze dagen.

Herinnering Ouderraad - flexpool
Een aantal weken geleden heeft u via de Digiduif een oproep gekregen om u aan te melden bij de
flexpool van de ouderraad. Heeft u zich al aangemeld? Aanmelden kan nog steeds via
ouderraad@godfriedbomansschool.nl
Aanleveren foto’s en presentaties
Wij mogen op school absoluut geen USB-sticks in de computers pluggen. Dit kan voor virussen zorgen
op ons netwerk. Als de leerlingen een boekbespreking of spreekbeurt gaan houden in de klassen,
willen wij u vragen om de presentatie die zij voorbereid hebben naar de leerkrachten te mailen. Als
het bestand te groot is, kunt u dit ook verzenden via https://wetransfer.com/ Als u op deze website
komt, kunt u heel makkelijk de presentatie downloaden en verzenden. Het is verstandig dit een
aantal dagen voor de te houden presentatie te mailen, zodat we op school kunnen kijken of het goed
ontvangen is en of de presentatie werkt.
Bericht vanuit de MR
Afgelopen week is de MR bij elkaar geweest. Een MR is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen
ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een
adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.
De MR van de Godfried Bomansschool bestaat uit de volgende personen:
MR oudergeleding:
Jasmijn Henskens (moeder van Merel groep 1/2C en Mees groep 3)

Erik van der Veer (voorzitter, vader van een Bram groep 3/4 en Nienke groep 6)
Nelleke van Doorn (moeder van Thomas in groep 5A en Max groep 5B)
MR personeel geleding:
Ingrid van Daalhoff (secretaris, lid GMR, leerkracht groep 4)
Joyce van Nieuwenhuize (leerkracht groep 1E)
Charlotte Rietbroek (leerkracht groep 6) Charlotte wordt momenteel vervangen door Margret van
Marrewijk (leerkracht groep 1-2a)
De volgende punten zijn aan bod gekomen:
- De jaarplanner 2017-2018. De MR heeft instemmingsrecht op de roostervrije dagen en de geplande
werkuren voor de leerkrachten.
- Nieuw te bouwen Brede School. We hebben gesproken over het beschikbaar aantal vierkante
meters, het aantal beschikbare lokalen en de locatie van de sporthal/gymzaal.
- Het mixen van de groepen 5 bij de overgang naar groep 6.
- De Godfried Bomdansschool als gezonde school. Het huidige vignet voor sport en bewegen wordt
her-aangevraagd. Er wordt gekeken of onze school ook voor het vignet welbevinden en voeding in
aanmerking (wil) komen.
Personeel
Juf Charlotte
De afgelopen weken hebben wij gebruikt om de groepsbezetting voor groep 6 invulling te geven. De
gezondheid van Charlotte laat het niet toe om fulltime de klas te draaien. Om voor een natuurlijke
overgang te zorgen, hebben wij ervoor gekozen om meester Mick van Etten na de voorjaarsvakantie
groep 6 lesgeven te laten geven van maandag t/m donderdag. Tot haar verlof, vrijdag 31 maart, zal
Charlotte de vrijdag nog les geven in groep 6. Als Charlotte met verlof is, zal Kim Grift weer terug zijn
en het schooljaar met Mick af gaan maken.
De maandag en dinsdag tot aan het verlof van Charlotte zal zij gebruiken om ondersteuning aan de
groepen 3, ¾ en 4 te geven. Kim neemt dat bij de aanvang van het verlof van Charlotte weer over.
Een hele puzzel, maar we zijn blij dat het weer is gelukt om de groepen goed te bezetten!
Even voorstellen
Mijn naam is Jeroen. Ik ben 21 jaar, woon in Delft en ben sinds 30 januari begonnen met
de opleiding onderwijsassistent. Elke donderdag kom ik gezellig stage lopen bij juf Joyce in
klas 1e. Ik heb hier superveel zin in en ik ben heel erg benieuwd wat het schooljaar mij
allemaal gaat brengen.
Mijn naam is Melanie Coelman en ben 18 jaar oud. Ik loop tot aan de
zomervakantie op maandag en dinsdag stage in groep 8, voor mijn opleiding
dienstverlening bij ROC Mondriaan in Naaldwijk. In mijn vrije tijd voetbal ik
en als ik dat niet aan het doen ben dan ga ik met vrienden/vriendinnen iets
leuks doen. Ik heb veel zin in deze stageperiode en ik hoop er veel te leren.
Mijn naam is Patty van der Meer en ik loop stage tot aan de zomervakantie bij de
groep 3 van Laurien Renkens op de dinsdag en de donderdag. Mijn hobby's zijn
knutselen en paardrijden.
Ik volg de opleiding voor onderwijsassistent aan het ID college te Leidschendam,
daar zit ik in mijn eerste jaar.
Herhaald bericht!! Carnaval!! Herhaald bericht!!

Woensdag 22 februari vieren wij carnaval. Het belooft weer een gezellige, vrolijke boel te worden!
Iedereen die deze dag in school is; kinderen, leerkrachten, hulp (groot)ouders, mogen op deze
vrolijke dag verkleed komen. Enge maskers, zwaarden en pistolen, spuitbussen en confetti, laten we
allemaal thuis!
Om deze ochtend te doen slagen, kunnen wij uw hulp goed gebruiken! Deze helpende handen staan
bij een activiteit in de klas en de leerlingen lopen in groepjes bij u langs.
Wat ontzettend fijn om te zien dat zoveel (groot)ouders komen helpen!
Wilt u nog komen helpen op deze gezellige ochtend, dan kunt u zich vandaag nog aanmelden bij
Sharon Grootscholten (leerkracht groep 1e en 1-2b sgrootscholten@godfriedbomansschool.nl)

Peuterochtend woensdag 15 februari
De overstap naar de basisschool is spannend en nieuw, zowel voor de kinderen als voor de ouders.
Voor sommige kinderen en ouders is de basisschool geheel nieuw, terwijl deze voor andere kinderen
en ouders al bekend is. Door de kinderen en ouders kennis te laten maken met de basisschool, wordt
de overstap minder groot en vooral leuk! De peuterochtend wordt georganiseerd voor kinderen
vanaf ongeveer 2,5 jaar. Kinderen die al op de Bomans zijn ingeschreven zijn van harte welkom, maar
ook de kinderen waarvan de ouders zich aan het oriënteren zijn op scholen, zijn van harte welkom!
De peuterochtend vindt plaats op woensdagochtend 15 februari van 10.00-11.00 uur, onder
schooltijd, zodat u ook een kijkje in de school kunt nemen. U kunt uw zoon of dochter aanmelden
door een mail te sturen naar: peuterochtend@godfriedbomansschool.nl
Jarige joppen en jetten (07-02 t/m 20-02)
8 februari

1/2A

Sam Meinders

6

8 februari

1/2B

Thomas Georgiou

6

8 februari

3A

Juliette Douwens

7

11 februari

5A

Sophie Loers

9

14 februari

1/2E

Nouhaila Naji

4

18 februari

5A

Bodille de Vries

9

18 februari

1/2D

juf Mariëtte



Van harte gefeliciteerd allemaal!
Ons wordt regelmatig gevraagd door organisaties van buitenaf om een bericht op te nemen in onze
Nieuwsflits. Indien wij het toepasselijk vinden, kunt u de berichten hieronder lezen. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor de tekstuele onjuistheden.

Wintercursus Schoolschaatsen
De Haagse Schaatsschool organiseert voor leerlingen Primair Onderwijs op de donderdagen van 26 januari tot
en met 30 maart 2017 in de binnenhal van De Uithof, Jaap Edenweg 10, Den Haag een cursus schaatsen voor
beginners en enigszins gevorderden van 8 wekelijkse lessen. De lessen zijn op kunstrijschaatsen. De schaatsen
zijn op De Uithof te huur bij Oomssport op vertoon van een geldige legitimatie.
Van 16.15 -17.30 uur leren kids van 4 t/m 12 jaar op een speelse manier ijssterren te worden. Kosten, inclusief
entree met begeleiding, 4 en 5 jaar € 72,00; 6 t/m 12 jaar € 76,00.
Een proefles kan op donderdag 26 januari 2017. Kosten € 10,00.

(Bij het volgen van de cursus wordt de € 10,00 van de proefles in mindering gebracht.)
Met de Ooievaarspas 50% korting.
Aanmelden cursus of proefles? Zie http://www.haagseschaatsschool.nl/.
Vragen? E-mail: mail@haagseschaatsschool.nl

