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LEERLINGENRAAD
Wij maken ons grote zorgen over de
verkeersveiligheid bij onze school. Vanaf
december 2015 zijn er gesprekken geweest met
Traffic Design en de gemeente. De
verkeersveiligheid commissie heeft een plan
goedgekeurd en zou dat bij Burgemeester en
Wethouders neerleggen. Tot op heden zijn alleen
de winnende verkeersborden van Suhaa,
Mohammed en Rochana in de straten voor de
school geplaatst.
We wachtten geduldig, maar zijn het nu zat.
Wij staan nu op als leerlingenraad met de vraag
waarom er niets wordt gedaan voor onze school.
We hebben een brief geschreven naar Dhr T.
Keuken, gemeenteraadslid van de gemeente
Neder-Betuwe.
We wachten op een positief antwoord.
Groetjes van Tess, Suhaa, Dylaine, Xiri,Casper,
Nuriah, Ibrahim en Ramon.

SCHOOLPLEIN
Laatst informeerde wij u al over de vernieuwing
van het schoolplein. Wij hadden gehoopt dat er al
gestart zou zijn maar de levertijd op de nieuwe
toestellen duurde langer dan verwacht.
In week 11 (vanaf maandag 12 maart) gaat de
'schep in de grond' en zal er gedurende drie weken
gewerkt worden aan de vernieuwing van het
schoolplein.
U kunt dan enige overlast ervaren, maar wij
zorgen ervoor dat alles veilig gaat gebeuren.
SCHOOLKAMPGELD
Ouders/voogden van schoolgaande kinderen, in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar die in de West Betuwe
(Buren, Culemborg, Geldermalsen,
Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel) wonen, kunnen
een beroep doen op Stichting Leergeld
Westbetuwe, als zij een inkomen of uitkering
hebben die aantoonbaar lager is dan 120% van het
bijstandsniveau. Ook ouders, die misschien meer
verdienen dan deze norm, maar gebruik maken
van een schuldenregeling kunnen in veel gevallen
bij deze stichting terecht.
Voor meer info, ga naar stichting leergeld.
U dient dit zelf in orde te maken.
Het strookje voor de ouderhulp tijdens de
schoolkampen uiterlijk inleveren donderdag 22
februari. In het bijzijn van twee leerkrachten en
twee ouders zal er eventueel op vrijdag 23
februari een loting plaatsvinden om 14.30 uur.
De groepsouders doen niet mee met deze loting.
Als zij mee willen mogen zij mee.
OUDERGESPREKKEN
De tijden zijn gepland voor de tien minuten
gesprekken. Komt u aub op het geplande tijdstip.
Heeft u meer tijd nodig dan kunt u een
vervolgafspraak plannen met de leerkracht.

REGIONALE VOORLEESWEDSTRIJD
Sophia heeft supergoed voorgelezen met de
regionale voorleeswedstrijd op 7 februari jl te
Ochten. Zij is niet door naar de landelijke
internet.voorleeswedstrijd. De woorden van de
jury waren lovend! Voor ons is Sophia de
kampioene!

Door jongeren vroegtijdig bewust te maken van
hun gedrag op internet en hen te wijzen op de
gevolgen en gevaren, worden zij voorzichtiger. Ze
plaatsen minder informatie over zichzelf en
anderen online en zullen minder snel pesten,
dreigen of ander strafbaar gedrag vertonen op
internet.
Tips voor veilig internetten:
● Informeer je kind over internet, sociale
media, risico’s etc.
● Maak samen regels en afspraken
● Denk samen na over welke informatie je
kan delen (en welke niet)
● Bewaak persoonsgegevens
● Spreek niet af met onbekenden
● Bekijk af en toe de browser geschiedenis
● Wees een voorbeeld als ouder
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BUREAU HALT
Bureau HALT komt een les geven aan groep 7 en
8 op 19 februari. Deze les heeft als thema:
ONLINE VEILIGHEID
Halt geeft lessen over sociale media en online
veiligheid. De lessen zijn op maat en aangepast
aan het niveau van de groep. Tijdens de les praten
ze met leerlingen over wat zij doen online en
geven ze tips voor ‘veilig internetten’. Ze praten
over digipesten en leren de leerlingen wat de
gevolgen zijn, voor zowel de dader als het
slachtoffer.

Herfst

ma 22 okt t/m vr 26 okt

Kerst

ma 24 dec t/m vrij 4 jan
2019

Voorjaar

ma 25 febr t/m vrij 1 mrt

Mei
vakantie
(inclusief pasen )

19 apr t/m vrij 3 mei.

Hemelvaart

do 30 mei t/m vrij 31 mei

Pinksteren

ma 10 juni

Zomer

ma 22 juli t/m vrij 30 aug

Vrijdag voor de kerst vakantie gaan wij om 12.00
uur uit.
Vrijdag voor de zomervakantie gaan wij om 12.00
uur uit.
Vier van de vijf studiedagen zijn gepland.
De 4 studiedagen vallen op:
●  29 oktober 2018
●
22 februari 2019
●
11 juni 2019
●
12 juni 2019

PARNASSYS OUDERPORTAAL
Wilt u in ParnasSys ouderportaal uw gegevens
controleren.
Als uw kind ziek is of er is iets anders aan de
hand, dan willen wij u graag bereiken.

AGENDA

12-02 Deze week 10 minuten gesprekken
15-02 Crea nr 3
19-02 Bureau HALT groep 7 en 8

FEBRUARI
15-02 Mumen Asad
19-02 Lars van den Berg
24-02 Laura Yakimova
MAART
01-03 Mohammed Boutrid
01-03 Yousra Boutrid
02-03 Nikki van der Garde
04-03 Jens Leeuw
07-03 Amber van den Berg
09-03 Yousef Alouais
10-03 Cassandra Roelofse
11-03 Sabrina van Schenkhof

21-02 Podium groep ¾
22-02 Crea nr 4
22-02 Strookje ouderhulp schoolkamp
23-02 eventuele loting schoolkamp
14.30 u
26-02 t/m 02-03 VOORJAARS VAKANTIE
05-03  studiedag !

06-03 start Project
07-03 luizencontrole
12-03 Penseelstreekje nr 12

FIJNE VAKANTIE

