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AFSCHEID VAN JUF INEKE SCHERPENISSE!
Lieve kinderen en ouders,
Al 28 jaar ben ik juf op onze fantastische school.
Het is altijd weer genieten om de kleuters die als vierjarigen
binnenkomen te zien opgroeien en ontwikkelen tot zelfbewuste
tieners en jong-volwassenen.
Ik heb heel wat kinderen zien komen en gaan en zelfs twee oudleerlingen als collega’s!
Zowel jullie als ik boffen dat wij op deze school met zijn oog voor
natuur en waar respect voor elkaar een sleutelwoord is, mogen
werken spelen Maar nu ga ik afscheid nemen van jullie.
Het is tijd voor een volgende stap in mijn leven en ik hoop, onder
andere, meer tijd met mijn kleinkinderen te kunnen gaan
doorbrengen.
Jullie gaan nu genieten van een welverdiende vakantie en ik zeg
geen vaarwel maar: tot ziens!
Juf Ineke

AFSCHEID GROEP 8 LEERLINGEN!
Het is zover ……de leerlingen van groep 8 hebben na een
geweldige musical dan echt afscheid genomen van hun
basisschooltijd. SNIK!
Na de zomervakantie beginnen zij aan een nieuwe fase in hun
leven……de middelbare school.
Wij wensen alle leerlingen van de groepen 8 heel veel succes toe
met deze nieuw stap.
Maar eerst lekker gaan genieten van een
welverdiende lange zomervakantie!

TROMGEROFFELLLLLLLLLLLLLLL!
Het bedrag dat “TEAM OOST VOOR
ingezameld voor het KWF is maar liefst

ERIC” heeft

3.000,00 euro
Een geweldige prestatie!
We zijn supertrots op ons team en
danken ieder die gesponsord heeft.

Er is een
tijd van
komen ...
en

Een tijd
van gaan

BERICHT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Bergen op Zoom, 29 juni 2018
Beste ouders/verzorgers,

Hierbij enkele mededelingen vanuit de MR.
In de laatste MR vergadering hebben we gesproken over de mogelijkheid voor staffelkorting
voor de TSO. Dit blijkt niet haalbaar te zijn, gezien de hoge kosten van het omzetten van het
systeem.
We zijn overeengekomen dat er een spaarprogramma zal worden gestart. Dit houdt in dat na
10x overblijven, uw kind de 11e keer gratis kan overblijven. TSO Mamaloe zal het aantal
overblijfdagen per leerling bijhouden en dit verrekenen met de facturering.
Tijdens elke MR vergadering staat het onderwerp ‘verkeer’ op de agenda. Wij maken ons
zorgen om de verkeerssituatie rondom school. Het gebeurt regelmatig dat er auto’s tegen het
verkeer inrijden of fout parkeren, waardoor de veiligheid van de leerlingen in het geding komt.
We hebben overleg hierover met de wijkagent en zijn nog zoekende naar een oplossing voor
dit probleem.
Er waren afgelopen tijd enkele ouders die ons hebben benaderd over problemen met school.
We zijn altijd erg blij dat ouders ons weten te vinden, wanneer dat nodig is. Het is echter niet
aan de MR om individuele zaken op de agenda te zetten, maar mochten het punten zijn
betreffende het beleid van de school, dan zullen we deze zeker meenemen naar de MR
vergadering.
Ook heeft een lid van de MR in de laatste vergadering aangegeven te willen stoppen. Er
hebben al enkele ouders aangegeven geïnteresseerd te zijn in deze functie.
Hebt u ook interesse om deel te nemen aan de MR? Dan kunt u dit uiterlijk 20 augustus
kenbaar maken door een e-mailbericht te sturen naar n.vanderlinden@basisschooloost.nl.
Bij meerdere aanmeldingen, zal er een verkiezing plaatsvinden.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag!
Tot slot willen we alle ouders bedanken voor het vertrouwen dat we afgelopen jaar hebben
ontvangen en wensen we u een hele fijne zomer!
MR School Oost

SPORT KORT!





Noah uit groep 4b van juf Mariska H is 1e geworden met de
zangwedstrijd bij de Borgvlietse Zomerfeesten 2018.
Haris, ook uit groep 4b, heeft getuigschrift 1 gehaald.
Sarah uit groep 3b van juf Marjon en juf Ineke heeft de tweede plaats
gehaald bij een turnwedstrijd van Dynamo.
Marte uit groep 3a van juf Carolien en juf Ineke heeft het A-diploma
zwemmen behaald en Onur uit dezelfde groep het B-diploma.

TEAM OOST WINT DE BEACH VOLLEY BAL
ABBO BOKAAL

In de laatste schoolweek voor de zomervakantie vindt, sinds vorig jaar, de jaarlijkse
strijd om de Abbo Bokaal plaats. Teams van alle Abbo scholen doen tijdens het
“beach volleybaltoernooi” op de Grote Markt hun uiterste best de andere teams te
verslaan.Team Oost, bestaande uit juf Ingrid M., juf Ingrid de G., juf Marjon, meneer
Ricky, meneer Jasper, meneer Peter en oud collega meneer Jack verloren gisteren
weliswaar de eerste wedstrijd, maar daarna was er geen houden aan en wonnen ze
de wedstrijden, soms nipt, van de tegenpartijen!
De finale speelde het team tegen team De Aanloop. De start was fenomenaal, team
Oost stond meteen een goed aantal punten voor. Dat was maar goed ook, want
team De Aanloop begon een inhaalrace. Gelukkig liet team Oost zich daardoor niet
imponeren en wonnen ze De Abbo Bokaal die een jaar lang op school Oost mag
blijven pronken!

GEFELICITEERD!

NIEUWS UIT DE PROEFTUIN!
De zomervakantie komt eraan en daarom hebben de
Proeftuin en het Kwetternest vandaag een juffenfeest en
tevens eindfeest voor al hun kinderen en ouders
georganiseerd. We hebben verschillende spelletjes gedaan
op het pleintje, zoals schminken, koekhappen,
waterspelletjes en knutselen.
We wilden dit schooljaar met zijn allen gezellig afsluiten. En
dat is gelukt!
Fijne vakantie!
De Proeftuin

TEAM OOST WENST
ALLE LEERLINGEN EN
OUDERS EEN HELE FIJNE
ZOMERVAKANTIE TOE.
RUST LEKKER UIT EN
GENIET VAN DIE HEERLIJKE
VRIJE TIJD MET ELKAAR.
WE ZIEN JULLIE GRAAG
WEER FRIS EN FRUITIG OP
MAANDAG 20 AUGUSTUS
A.S.

