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Hei- en Boeicop
j u ni 201 8

Nieuwsbrief - juni
Beste ouders,
Bij deze weer wat informatie. Met vragen kunt u altijd bij ons terecht!

Belangrijke data:









15 juni Klusjesavond 18.30 – 21.00
18 juni Schoolreis Duinrell
18 juni Kleuterreis Ballorig
21 juni Studiedag – leerlingen vrij
22 juni Meesters- en juffendag.
10 juli Afscheid groep 8
10 juli Afscheid juf Mieneke (15.10-15.45
uur gelegenheid om hand te schudden)
13 juli Zomervakantie om 12.00 uur

Groepsverdeling en
leerkrachten
De groepsverdeling is volgend jaar als volgt:
Groep 1/2: Juf Alieke en juf Lenneke
Groep 3/4: Juf Carola en juf Ina
Groep 5/6: Juf Ellen en juf Adrianne
Groep 7/8: Juf Janny, meester Jan en ?
Even nog wat extra opmerkingen:
- Juf Corina vervangt juf Lenneke tot de
kerstvakantie
- Juf Carola, nu dolfijnleerkracht, vervangt
juf Mieneke
- Juf Adrianne is een nieuwe juf en zal een
aantal vrijdagen in groep 5/6 lesgeven
- In groep 7/8 is er nog een vacature en
zijn we nog mee bezig

Klusjes opa/oma/vrijwilliger
Onlangs werd ik door een ouder getipt. Soms is
er wel eens een oudere die graag wat
vrijwilligerswerk wil doen. In dat geval hebben
wij op school voldoende mogelijkheden 
De tuin vraagt het nodige onderhoud, de
buitenkant van de school, ramen zemen etc.
Kortom weet u iemand die zoiets leuk zou
vinden, van harte welkom!

Meesters- en juffendag
Vrijdagochtend 22 juni a.s. vieren de juffen en
meesters hun verjaardag op school!
De kinderen mogen verkleed naar school komen.
Maar het zou wel handig zijn als ze zich nog wel
goed kunnen bewegen, want we zullen die dag
met meester Remon ook verschillende sportieve
spellen gaan spelen.
Wat er nog meer op het programma staat is een
verrassing!
Voor eten en drinken in de pauze wordt gezorgd,
dus dat hoeven de kinderen niet mee te nemen.
Dit jaar zamelen we geen geld in voor een cadeau.
Als uw kind toch een cadeautje aan de juf/meester
wil geven, dan mag dat. Maar we willen u tot niets
verplichten. De dag zelf en het plezier met de
kinderen is voor ons al een groot cadeau!
We hopen er met de kinderen een feestelijke dag
van te maken.

Klusjesavond
Aanstaande vrijdagavond heeft een aantal ouders
zich ingeschreven voor de klusjesavond via het
intekenformulier van BasisOnline. Hartelijk dank.
We zullen dan de trespaplaten aan de buitenkant
van de school schoonmaken en wellicht nog een
stukje tuin. Mocht u zich niet opgegeven hebben
en toch zin hebben.. welkom. We starten om 18.30
uur
Het ramen zemen wordt door onze schoonmakers
uitgevoerd.

Peuterspeelzaal
Op dit moment is er nog niet veel nieuws te
vertellen. We houden u op de hoogte.

MAF
Onlangs waren Wim en Marlies Hobo op
onze school om te vertellen wat zij doen
voor hun organisatie de MAF. In Zuid
Soedan helpen zij mensen en brengen zij
het evangelie van God.
Onze school heeft hen, van het
zendingsgeld, een gift gegeven van
€ 700,- . We wensen Wim en Marlies alle
goeds toe bij hun missie in Zuid Soedan

Vrijwillige ouderbijdrage - betalingsherinnering
We herinneren u aan de vrijwillige bijdrage. In de vorige nieuwsbrief stond daar wat meer info
over. We nodigen u van harte uit om uw ouderbijdrage over te maken op IBAN NL40RABO0358
410649 t.n.v. Ouderfonds School m.d. Bijbel
Alvast onze hartelijk dank voor uw gift. Ook namens de leerlingen!!

Schoolreis - betalingsherinnering
Over de schoolreis is een aparte brief opgesteld. In deze nieuwsbrief even een oproep voor het
betalen. Groep 1-2: € 10,- , groep 3 t/m 8: € 25,We vragen uw bijdrage over te maken op IBAN NL40RABO0358410649 t.n.v. ouderfonds School
met de Bijbel, onder vermelding van schoolreis + naam van uw kind(eren).

Nog geen foto’s…..

Afscheid

Al heel wat ouders hebben het
toestemmingsformulier ingevuld!

Juf Mieneke neemt dinsdag 10 juli
afscheid. Zoals vermeld zal zij voor het
Lilianefonds, samen met haar man aan de
slag gaan in Oeganda en Kameroen.

Tot nu toe is deze voor 37 leerlingen (van de 91)
ingevuld. Dat betekent dat we van alle (leuke)
activiteiten op dit moment geen foto’s plaatsen.
We zouden het zeer op prijs stellen als we voor alle
leerlingen weten of we wel of geen beeldmateriaal
mogen gebruiken. Wilt u daarom het tabblad
Privacy invullen via het ouderportaal? Dat kan via
de app, met de meest recente update.
De instellingen vindt u bij de moersleutel /
profielfoto.
Het bovenste tabblad is privacy. Hier vindt u het
toestemmingsformulier. Zou u deze naar eigen
wens willen invullen?
Als dat niet lukt, kan dat ook via de website:
plaza.basisonline.nl
Let op: de toestemming moet voor ieder kind apart

Als afscheid willen we dinsdagmiddag 10
juli een sponsorloop houden voor het
Lilianefonds. Juf Mieneke, haar man en
kinderen zijn daar bij aanwezig.
We zullen de sponsorloop om 14.45 uur
starten op het voetbalveld en zijn om
15.15 uur weer terug op school. Daar
krijgen de kinderen nog wat.
Die middag bent u vanaf 15.10 uur ook in
de gelegenheid om juf Mieneke de hand te
schudden. We bieden ook (oud)
leerlingen en alle andere belangstellenden
de gelegenheid om van juf Mieneke
afscheid te nemen. U kunt dan ook nog
even blijven, want er is een hapje en
drankje.

Mooie SmdB-momenten









We konden een gift van € 700 overhandigen aan Marlies en Wim Hobo voor hun project in
Soedan.
SmdB heeft een sportieve middag en avond gehad bij het korfbaltoernooi.
SmdB heeft een sportieve middag gehad op het complex van HSSC’61, waar ook nog eens
mooie prijzen werden gewonnen
Er zijn veel ouders op school geweest bij ons open lesmoment, waarbij het werken met
coöperatieve werkvormen centraal stond
In groep 1 en 2 zitten echte bouwvakkers. Er is een nieuw huis voor Pompom gebouwd, er
is behangen, geverfd en er zijn meubels getimmerd. Ook op het schoolplein worden er de
mooiste huizen van dozen en planken gebouwd tijdens het buitenspelen. Dus heeft u
(ver)bouwplannen....dan weet u waar u moet zijn 😉!
Afgelopen woensdag is de kleuterjuf bij verschillende kinderen uit de klas op visite geweest
en kregen een rondleiding door het huis. Heel leuk!
Groep 5/6 is naar het Stedelijk Museum in Vianen geweest en leefden een dagdeel als
mensen van 100 jaar geleden.

Studiedag
Donderdag 21 juni heeft het team een studiedag. ’s Morgens zal de focus liggen op de evaluatie
van de toetsen en het evalueren van de groepen/leerlingen.
’s Middags zullen we de cursus “eigenaarschap van het leerproces” af ronden. We gaan onder
leiding van Andra Koolhof afspraken maken over een doorgaande lijn in alle groepen over onder
andere zelfstandigheid, werkvormen etc.

E-books voor het hele gezin
E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb. Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden
kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer
voorkomt een terugval van het AVI‐niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen
tijdens de zomervakantie en biedt e‐books voor het hele gezin. De app is te downloaden in de App
Store en Google Play Store en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid
te zijn. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer
dan 60 e‐books.
Winactie: Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op
een iPad mini door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en waarom.
Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl.

Van de MR.
Beste ouders,
Namens de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) willen we u graag op de hoogte
houden van zaken die spelen binnen de MR. Na een periode van 3 jaar heeft juf Inge onlangs het
voorzitterschap overgedragen aan Floris van der Kooij. Juf Inge blijft actief als lid van de
MR. Afgelopen voorjaar heeft juf Lenneke, na een periode van 6 jaar, afscheid genomen van de
MR. Haar plaats is inmiddels ingenomen door juf Janny, en daarmee is de personeelsgeleding van
de MR weer compleet.
In november van dit jaar zal Mariska Bassa stoppen als MR-lid, haar termijn van 6 jaar loopt dan
af. Om dan ook de oudergeleding weer compleet te maken is de MR per november op zoek naar
een enthousiaste ouder die graag meedenkt over zaken die belangrijk zijn voor onze school.
Misschien wilt u er vast over nadenken of het iets voor u is?
Om u een beeld te geven van waar de MR zoal over meedenkt, hier een aantal voorbeelden van
onderwerpen die recent op de agenda stonden: de invulling van vacatures voor het aankomende
schooljaar, de (ICT-) vernieuwingen binnen de school, de schoolbegroting, het privacyreglement
en het MR-reglement. De komende vergaderingen zullen o.a. het schoolplan 2018-2019, de
resultaten van de ouderenquête, de invulling van de schoolgids en het vakantierooster besproken
worden. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn er 4 MR-vergaderingen gepland, de data kunt u
binnenkort vinden op https://www.smdbhb.nl/medezeggenschapsraad.
Als u vragen heeft, of bepaalde zaken zou willen aandragen ter bespreking in de MR, laat dat ons
dan graag weten. Dat kan uiteraard door een van ons aan te spreken op het schoolplein of een
email te sturen aan floris@artipoppe.com.
Met vriendelijke groet,
namens de oudergeleding van de MR,
Laurens van Leeuwen, Mariska Bassa en Floris van der Kooij

Met vriendelijke groet,
Mede namens de collega’s
Jaco van Soest
directie@smdbhb.nl

