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Onze kerstviering is op woensdag
19 december a.s.. Uitgebreide
informatie over het kerstspel en
het kerstdiner ontvangt u vandaag per mail in een speciale
kerstnieuwsbrief.
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Foto’s en video’s
Onlangs hebben wij het besluit genomen geen
foto’s en video’s meer van diverse festiviteiten
binnen school te maken. Dit heeft natuurlijk
alles te maken met het toestemmingsformulier,
dat u als ouder in oktober jl. heeft ingevuld en
ondertekend.
Hier is uitgekomen, dat ca. 30% van alle leerlingen niet op social media van school te zien
mag zijn. Ook is gebleken, dat een groot aantal
leerlingen niet meer in de fotoalbums van Google mag staan.
Zoals u zult begrijpen, is het voor ons onbegonnen werk om de
foto’s en video’s die tot voor kort werden gemaakt, allemaal te
moeten doorlopen om te kijken wie er op staan en of hiervoor wel
of geen toestemming voor is gegeven. Ditzelfde geldt natuurlijk
ook voor het videomateriaal.
Met betrekking tot de toestemming voor foto’s op Klasbord, daarvoor zal de leerkracht zelf in de gaten houden wie er wel of niet
op foto’s in Klasbord mogen. Ook hierbij hebben diverse ouders
aangegeven, dat hun kind(eren) niet op Klasbord zichtbaar mogen zijn.
Uiteraard bedanken wij de foto– en filmmoeders hartelijk voor
hun jarenlange inzet tijdens de diverse activiteiten!
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Bezoek Onderwijsinspectie
Op donderdag 13 december a.s. zullen wij binnen onze school
de Onderwijsinspectie ontvangen. De Inspectie houdt toezicht
op de kwaliteit van het onderwijs, en zal dat deze week niet
alleen binnen onze school doen, maar ook bij 3 andere andere
scholen van de Stichting Floréo. Het onderzoek zal een hele dag
in beslag nemen, en er zal in diverse groepen een kijkje worden
genomen. Dit betekent, dat Daphne, Jessica, Freek en de intern
begeleiders Lia en Louise de inspectie zullen begeleiden en daardoor moeilijk beschikbaar zullen zijn voor andere zaken.

Wegbrengen leerlingen groep 5 t/m 8
Graag zouden we zien, dat de leerlingen van de groepen 5 t/m zoveel mogelijk zelfstandig naar boven lopen om naar de klas te gaan. Er is gebleken, dat
het op de gangen vaak rommelig en druk is, dat het afscheid soms lang duurt
en dat daardoor de leerkrachten pas laat met de lessen kunnen beginnen.
Ook bevordert het alleen naar de klas gaan de zelfstandigheid van de leerlingen. Heeft u een dringende boodschap voor de leerkracht? Dan is even
meelopen met uw kind geen probleem, maar hou het kort. Als een uitgebreider gesprek met
de leerkracht noodzakelijk is, dan dient daarvoor een aparte afspraak gemaakt te worden.
Wij hopen hiermee meer rust in de school te brengen, en dat de leerkrachten op tijd kunnen
starten.

Betaling Ouderbijdrage
Op dit moment heeft de Ouderraad al diverse betalingen voor de ouderbijdrage ontvangen. Heeft u nog niet betaald? En zou u dat wel heel
graag willen doen? Dan is nu uw kans! Bijgaand treft u de brief met
gegevens aan, zodat u dit nog binnenkort kunt regelen.
Alvast bedankt namens de Ouderraad!

Deco-ouders
Heeft u in deze maand al die mooie decoraties en versieringen in de school
gezien? De mooiste creaties komen voorbij, niets is te gek. Dat is allemaal
het werk van een enthousiaste groep deco-ouders. Zij doen dit al jaren, en
als school zijn wij daar ook enorm dankbaar voor, want we realiseren ons
dat de meesten scholen dit niet hebben! Helaas gaat deze groep de komende jaren uitdunnen, doordat de kinderen van school gaan. De deco-groep
kan dan ook heel goed nieuwe enthousiaste ouders gebruiken. Vindt u het
misschien wel leuk, maar weet u nog niet zeker of het wat voor u is? Dan is een aantal
keren meedraaien misschien een goede optie. Op die manier kunt u kijken wat het precies
inhoudt en of het wat voor u is! Op woensdagochtend is de deco-groep actief, dus loopt u
gerust binnen. De deco-groep en wij als school willen natuurlijk heel graag, dat dit ouderinitiatief blijft!
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Bibliotheek op School
In de bijlage treft u de nieuwsbrief aan van de Bibliotheek op School.

Nieuwe website Team Jeugd Push
Vanaf vrijdag 14 december a.s. heeft Team Jeugd van Push een nieuwe website:
www.teampush.nl. U kunt uw kind hier opgeven voor diverse naschoolse activiteiten, zonder
dat een account aangemaakt hoeft te worden. Er is tevens een mogelijkheid om direct te
betalen met iDeal.

Kerstvakantie
De kerstvakantie start vrijdag 21 december t/m vrijdag
4 januari 2019. Op maandag 7 januari 2019 zullen alle
lessen weer beginnen.
Het team van de St. Leonardusschool wenst
iedereen hele fijne Kerstdagen en een gelukkig
en gezond 2019!

Agenda
WAT

VOOR WIE

WANNEER

Kerstviering

Alle groepen

Woensdag 19 december

Middag vrij

Groepen 1 t/m 4

Donderdag 20 december

Kerstvakantie

Alle groepen

Vrijdag 21 december t/m
vrijdag 4 januari
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OUDERRAAD KATH. BASISSCHOOL ST. LEONARDUS TE BRIELLE

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen

Brielle, oktober 2018

Betreft : ouderbijdrage 2018/2019
Geachte ouders/verzorgers,
Het schooljaar 2018/2019 is alweer volop in gang. Op de St. Leonardusschool is het
gebruikelijk, dat de ouderraad elk jaar om een bijdrage vraagt om de schooltijd van
onze kinderen niet alleen leerzaam, maar ook leuk en gezellig te maken.
Uw bijdrage wordt gebruikt om extra festiviteiten, die het schoolbestuur niet door de
overheid vergoed krijgt, te bekostigen. Denk bijvoorbeeld aan geld om een boek te kopen
tijdens de kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, een budget voor het bekostigen van
het kerstdiner en het Paasontbijt, de disco, het carnaval en het zomerfeest. Hiervoor
vragen wij u om een bijdrage van € 27,50 per kind per jaar.
Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage van € 27,50 per kind vóór 30 november a.s. te
storten op IBANnummer NL80 INGB 0000 5261 63 t.n.v. Ouderraad St. Leonardus,
en graag duidelijk onder vermelding van de na(a)m(en) van uw kind(eren) en
groep(en) (bijv. 4A of 7/8). Een juiste vermelding is belangrijk om de verwerking
soepel te laten verlopen.
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage,
Met vriendelijke groet,
De ouderraad van de St. Leonardusschool
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