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PRIKACTIE!
Bij deze Infoost ontvangen de
leerlingen een brief over de landelijke
“prikactie” van het primair onderwijs!
Graag verwijzen wij u naar de inhoud
ervan.

www.schooloost.nl

DINSDAG
27 juni 2017
aanvang school
9.30 uur!

SUIKERFEEST!
Als u a.s. maandag 26 juni samen met uw gezin het Islamitische
Suikerfeest viert en uw kind niet naar school komt dan dient u dat zo
spoedig mogelijk bij de leerkracht te melden.
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Voor alle duidelijkheid delen wij u mede dat volgens de Leerplichtwet
een kind 1 dag afwezig mag zijn van school wegens deze
feestelijkheid.

GROENE VOETSTAPPEN!
Een paar weken geleden vond de actie Groene voetstappen plaats.
Het doel van deze jaarlijkse actie is het bewuster worden van het feit dat
het veiliger en duurzamer is te voet of op de fiets naar school te komen.
Daarnaast is dat ook nog eens gezond!
Digitaal werd klassikaal bijgehouden hoe de leerlingen naar school kwamen
tijdens deze actieweek. Daaraan werd een wedstrijd verbonden.
Hierbij de uitslag!
Groep 8B van juf Elian heeft gewonnen met 100% te voet of op de fiets en
ontvingen een bokaal(tje). Groep 4A van meneer Jasper werd tweede.
Volgend schooljaar nemen we weer deel aan deze nuttige actie!

GROEPSINDELING NIEUW SCHOOLJAAR!
Morgen, vrijdag 23 juni, ontvangt u via uw kind de groepsindeling
van het komend schooljaar 2017-2018 met daarbij het overzicht
vakanties en vrije dagen 2017-2018.

VERTROUWENSPERSOON!
Op school zijn drie personen aangewezen waar u bij terecht kunt met een klacht of probleem.
Deze personen luisteren naar uw verhaal en zullen u adviseren wat u kunt doen.
Deze drie personen zijn: Karin Dekkers, Naomi Nette en Jack Lijmbach.

OPROEP TOT DEELNAME AAN DE MR VAN SCHOOL OOST!
De medezeggenschapsraad van onze school neemt binnenkort afscheid van een ouder lid, te weten Tasin
Yildiz, MR lid en voorzitter van de GMR. We zijn dus op zoek naar een ouder die onze oudergeleding wil komen
versterken. Om u een idee te geven wat een MR van een basisschool zoal doet, volgt hieronder een toelichting.
 De MR bestaat uit 6 leden, 3 leerkrachten en 3 ouders.
 De MR heeft in bepaalde gevallen instemmingsrecht. In een dergelijk geval vraagt het Algemeen
Bestuur van Stichting ABBO, instemming bij een besluit. Deze instemming wordt al dan niet verleend
door de GMR. De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) treedt op als
vertegenwoordiging van alle MR-leden van de 6 ABBO-scholen.
 De MR heeft in andere zaken adviesrecht, wat betekent dat het bestuur wel om advies kan vragen,
maar geen instemming nodig heeft om tot besluiten over te gaan.
 De MR zal zich bezighouden met beleidszaken op bestuursniveau en op schoolniveau.
 Ook personeelszaken, bouwkundige zaken, financiën e.d. komen aan de orde.
 Informatie hierover zal steeds van het bestuur komen en van school bij monde van de schoolleiding.
 Al deze zaken over bevoegdheden e.d. staan in het MR-reglement.
 De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar in de avonduren.
 In een MR kunt u dus meedenken en meepraten over allerlei beleidsmatige zaken van de school van
uw kind.
Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie belangstelling hebben gekregen en wilt u zich aanmelden,
dan kunt u terecht bij een van onderstaande leerkrachten. Indien er zich meerdere kandidaten beschikbaar
stellen, worden er verkiezingen gehouden. Elke kandidaat zal zich in dat geval officieel beschikbaar stellen
d.m.v. een profielschets. Alle ouders kunnen stemmen op een van de kandidaten.
Met vriendelijke groet:
Karin Dekkers, Hanneke Brooijmans, Elian Verbart

SPORT KORT!
Inara uit groep 4B van juf Mariska heeft haar C-diploma
gehaald. VET!
Julie, ook uit groep 4B, is met haar atletiekteam van Spado 1e
geworden! Op naar de volgende ronde van het Brabants
kampioenschap! TE GEK!

NIEUWS UIT ’T KWETTERNEST!
We zijn begonnen met het laatste thema van dit schooljaar “Eten en Drinken”.
Kennen jullie rupsje Nooitgenoeg?
Die at zich door allerlei lekkere (en vaak ook ongezonde) dingen heen.
Hij werd er een beetje misselijk van en ook heel groot en dik!
Rupsje Nooitgenoeg ging gezond eten. (Weet jij wat een rupsje eet?)
En toen gebeurde er iets prachtigs!
Zal ik het verklappen?...............
Het rupsje werd een hele mooie vlinder!
Kijk eens samen naar wat jullie thuis eten en drinken.
Eten en drinken jullie gezond? of snoepen en snacken jullie heel veel?
En drinken jullie veel frisdrank, vruchtensappen, of pakjes limonade?
Wist je dat daar heeeeeeeeel veel suiker in zit? En suiker is niet zo gezond.
Af en toe kan geen kwaad, zoals af en toe een koekje of een snoepje best kan.
Maar niet te veel hoor! Anders wordt je net als rupsje Nooitgenoeg, een beetje
misselijk én te dik.
Tip:
Er is nog plaats bij ’t Kwetternest. Heeft u een kindje tussen de 2 en 4 jaar?
Dan is hij of zij bij ons van harte welkom! Meld u aan via onze website of loop
even binnen voor een inschrijfformulier.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE!
Dit weekend ontvangt u via de post een brief betreffende de vrijwillige
ouderbijdrage schooljaar 2016-2017.
Hoewel deze ouderbijdrage vrijwillig is hopen wij toch dat u deze aan
ons overmaakt.
We kunnen namelijk met het geld van de ouderbijdrage leuke en
leerzame activiteiten aanbieden.
Te denken valt hierbij aan het Sinterklaas- en Kerstfeest, maar ook
groepsuitstapjes naar het bos en de kinderboerderij, Corpus en het
Anne Frankhuis.
Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de directie of de
administratie van de school.

UITNODIGING
WEE
‘OUDER BEDANK’ KOFFIEOCHTEND!
Dit jaar houden we op donderdag 6 juli a.s. de ouder bedank
koffieochtend om onze waardering te laten blijken.
Deze uitnodiging is gericht aan alle ouders die zich het afgelopen
schooljaar op een of andere wijze hebben ingezet voor de school.
Denk daarbij aan het helpen bij de sportdag, musicals,
open dag etc.
Ook als u slechts 1 keer ergens mee hebt geholpen waarderen we
dit en bent u van harte welkom.
Graag zien we u op de gezellige “ouder bedank” koffieochtend!

SCHOOLAPP!
DOWNLOAD DE SCHOOLAPP EN LEES DE LAATSTE NIEUWTJES!
DOWNLOAD HET BIJ PLAYSTORE BASISONLINE (DE
BOUWMEESTER GROEP)
DAARNA MOET U IN DE APP RECHTSBOVEN (HET TANDWIELTJE)
DE SCHOOLWEBSITE INVULLEN.
WWW.SCHOOLOOST.NL
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