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AGENDA
4 t/m 8 juni
Verkeersweek
Dinsdag 5 juni
Vergadering Kinderraad (11:00 uur) en Afscheid Schoolschrijver Anja Vereijken (13:30 uur)
Donderdag 7 juni
Vergadering MR (17:00 uur)
Vrijdag 8 juni
Actie met kinderen bovenbouw voor een ‘poep-vrij-sportveld’ (13:00 uur)
11 t/m 15 juni
Lesvrije week: alle kinderen vrij, leerkrachten hebben studiedagen
Maandag 18 juni
Suikerfeest op school (vanaf 12:00 uur)
Woensdag 20 juni
Schoolreis groep 1 t/m 7
20 t/m 22 juni
Groep 8 op kamp
Maandag 25 juni
Rapport mee naar huis; Na-schools sporten met Juf Inge (14:15 uur)
Dinsdag 26 juni
Wisselmiddag: op bezoek bij je nieuwe juf of meester (13:00 uur)
Woensdag 27 juni
Op ‘t Podium: groep 1 en 2 treden op voor de hele school en hun ouders (13:30 uur)
Maandag 2 juli
Afscheidsavond groep 8 (19:00 uur)
Dinsdag 3 juli
Uitzwaaien groep 8 (13:00 uur)
Woensdag 4 juli
Ouder-bedank-middag (13:30 uur)
Vrijdag 6 juli
Vakantie begint (14:00 uur)
———————————————————————————————————————————————————————–———

OUDER & LEERLING-TEVREDENHEID
Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben een digitale vragenlijst ingevuld. Het resultaat is goed: wij krijgen van de kinderen een 7,9 als cijfer. Vorig jaar was dat een
8,1. We scoren dus iets minder goed, maar wel nog steeds dik boven het gemiddelde en dat is fijn!
Bij een snelle analyse van de antwoorden kwam naar voren dat kinderen vinden
dat wij ze niet genoeg helpen bij het oplossen van ruzies tussen kinderen. Dat was
de enige vraag waarbij de kinderen ons een onvoldoende gaven. Wij gaan hier mee
aan de slag om te zorgen dat het volgend jaar anders is en kinderen zich beter geholpen voelen.
Wij maken nog een uitgebreide analyse van de resultaten van de vragenlijst. Die
bespreken we met de MR. Alle ouders krijgen uiteraard ook een terugkoppeling.
De vragenlijsten voor ouders worden deze week verstuurd via de mail. Wij vragen u
de vragenlijst in te vullen. Hebt u moeite met de vragen? Wij helpen u graag. U mag
de vragenlijst ook op school invullen. Neemt u dan wel uw inloggegevens mee?

SUIKERFEEST OP SCHOOL
De Ramadan is nog in volle gang en toch zijn wij al voorbereidingen aan het treffen
voor een fijn Suikerfeest op school. Wij vieren dit op maandag 18 juni. We gaan
samen lunchen. En spelen spelletjes. Bij goed weer eten we buiten (picknick).
Aan u de vraag om uw kind die dag iets lekkers mee te geven, zoet of hartig, alles
mag die dag. Er hangen lijsten op de deur van de klas van uw kind. Voorafgaand
aan de lunch geven we alle kinderen uitleg over Ramadan en Suikerfeest. Op die
manier leren we van elkaar!
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POEP OP HET VELD
De kinderen van de bovenbouw voetballen op het veld naast de school. Jammer
genoeg ligt daar ook vaak poep. Daarom hebben de kinderen van de Kinderraad
een actie bedacht en allemaal bordjes gemaakt, zie foto. 8 juni gaan we deze op
het veld plaatsen. We nodigen de krant uit en hopen dat buurtbewoners voortaan
de hondenuitlaat-plaats gebruiken i.p.v. het sportveld. De kinderen uit de taalklas
hebben ook een brief gestuurd aan de burgemeester!

AFSCHEID SCHOOLSCHRIJVER
Sinds februari is Anja Vereijken onze schoolschrijver. Kinderen genoten van haar
lessen en hebben veel geleerd op het gebied van taal.
Dinsdag 6 juni is zij voor het laatst op onze school. Wij nemen op een leuke manier
afscheid van haar. U bent van harte welkom dit afscheid bij te wonen. Die dag
wordt ook de schoolkrant, die de kinderen helemaal zelf hebben gemaakt uitgedeeld.
Anja heeft ook nog een tip voor de kinderen. Haar filmpje is te zien op youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=JZg_vYJUNfs

VERLOFDAGEN
Soms vragen ouders verlof aan buiten de schoolvakanties. Zo’n aanvraag wordt
beoordeeld door de directeur van de school. Als school moeten wij ons aan richtlijnen houden. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij geen verlof mogen op de laatste
schooldag of op de eerste schooldag(dagen) van een nieuw jaar. Dit wordt gecontroleerd door de Leerplichtambtenaar, mevrouw Van Bragt. Zij zal controleren of
uw kind echt ziek thuis is als u uw kind ziekmeldt op de laatste schooldag of op de
eerste schooldag.
Wij mogen verlof toekennen voor religieuze feestdagen. Met Kerst en Pasen etc. is
de school al gesloten. Hier hoeft dus niets voor geregeld te worden. Voor het Suikerfeest en Offerfeest wel.
Voor elk feest mogen wij 1 dag verlof toekennen. Voor het Suikerfeest hoeven we
dit jaar niets te regelen. De kinderen zijn vrij op van 11 t/m 17 juni. Op 18 juni vieren wij Suikerfeest op school.
Het Offerfeest is dit jaar op 20 of 21 augustus. Als u verlof nodig heeft voor een van
deze dagen mogen wij dat toekennen. Dit gaat in overleg. Omdat dit aan het begin
van het nieuwe schooljaar is en u soms pas kort van te voren weet wanneer het
Offerfeest wordt gevierd vragen wij u ons te mailen als u weet wanneer u met uw
familie het Offerfeest viert. Stuur uw verzoek naar:
a.ganzeman@bs-louisbuelens.nl. In de laatste week van de schoolvakantie zijn wij
gewoon op school aanwezig om te zorgen dat we goed kunnen starten!
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