
Coronamaatregelen

Samen proberen wij verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. De vervroegde

ophaaltijd bij de groepen 1 zorgt voor meer ruimte bij het ophalen om 14.00 uur. Daarnaast zien wij dat

meer kinderen zelfstandig naar huis gaan en ouders vaker wachten in of bij de auto.

Wij willen u allen hartelijk danken voor de medewerking rond de coronamaatregelen!

Aanmelden leerlingen

Momenteel zijn wij bezig met de eerste stappen voor de formatie volgend schooljaar. Graag krijgen wij

zicht op het aantal kinderen dat volgend schooljaar 4 jaar wordt. Broertjes en zusjes worden niet

automatisch ingeschreven. U kunt hen aanmelden door naam en geboortedatum naar Inge Heijerman

te sturen via Kwieb of directeur.donbosco@sarkon.nl

Daarnaast zijn er ook gezinnen waarvan hun oudste kind volgend jaar 4 wordt. We kunnen ons

voorstellen dat er veel vragen zijn over rondleidingen en kennismakingen. Door de huidige

coronamaatregelen zijn deze momenteel nog niet mogelijk onder schooltijd. Het is voor ons prettig om

te weten wanneer gezinnen op termijn graag komen kennismaken. We adviseren hen om alvast contact

met ons op te nemen via 0227-602204 of directeur.donbosco@sarkon.nl. Bij de verdeling van de

kleutergroepen kunnen wij dan tijdig rekening houden met mogelijke instroom.

Cito-uitslagen

Vrijdag 19 maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 7 een envelop mee naar huis met daarin de

Cito-uitslagen van de afgelopen periode. Door corona en het thuisonderwijs kunnen wij ons voorstellen

dat u vragen heeft over de afname, ontwikkeling en hoe wij met de resultaten omgaan. Als bijlage

hebben wij daarom een informatiebrief toegevoegd. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust

contact op met de leerkracht.

In juli krijgen de kinderen het tweede rapport mee naar huis. Het tweede rapport is een compleet

rapport van het gehele schooljaar. Hier staan de Cito-resultaten van rapport één ook op weergegeven.

MR-vergadering

Op 4 maart heeft de Medezeggenschapsraad van de Don Bosco vergaderd. We hebben gesproken over

de ontwikkeling rond Campus de Terp, de doelen uit het jaarplan van de school en de huidige

coronamaatregelen. U kunt de notulen van de vergadering lezen op de website:

https://www.rkdonbosco.nl/pg-32866-7-130920/pagina/medezeggenschapsraad.html
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Oproep nieuw MR-lid

Ben je ...

... vader, moeder of verzorger van een kind in groep 1 t/m 6;

... geïnteresseerd in de organisatie van de school;

... begaan met de kwaliteit van het onderwijs?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Medezeggenschapsraad (MR) is op zoek naar ouders die zitting nemen in de

oudervertegenwoordiging van de MR van onze school. De MR bestaat uit zes mensen: drie

leerkrachten en drie ouders, die allemaal lid zijn voor een periode van drie jaren. Voor één van onze

ouderleden eindigt de periode van deelname. Daarom zijn we op zoek naar een nieuw lid.

Namens de ouders van de leerlingen van de Don Bosco heb je zitting in de MR. Deze raad spreekt met

de directie van onze school over de onderwijskundige en organisatorische vraagstukken. Je kunt

daarbij denken aan:

- de veiligheid en gezondheid op school;

- het schoolplan en schoolreglement;

- beleid voor onderwijsondersteunende activiteiten door ouders;

- schoolonderhoud en de begroting;

- samenwerking met andere scholen.

De Medezeggenschapsraad komt zes keer per schooljaar bij elkaar en heeft zoals je hierboven hebt

kunnen lezen invloed op veel terreinen die de kwaliteit van het onderwijs binnen onze school bepalen.

Het statuut van de MR kun je vinden op de website van onze school:

https://rkdonbosco.nl/ouders/medezeggenschap/

Wil jij het verschil maken en heb je interesse? Voor opgave en vragen kun je terecht bij één van de

MR-leden of via mrdonbosco@donbosco.sarkon.nl

MR-leden

Leanne Lubbinge: moeder van Jade-Lynn(groep 2) en Jessie-Mae(kinderdagverblijf Kappio)

Marjan Jorink: moeder van Jet(groep 3) en Sil(groep 6)

Sandra van Oers: moeder van Loek(groep 3), Roos(groep 6), Mees(groep 7) en Siem(vo)

Astrid Moras, Margreth Voogel en Marieke van Duin: leerkrachten

Oproep onderzoek GGD

Hoe gaat het met je kind?

GGD Hollands Noorden onderzoekt de gezondheid en het welzijn van 0 t/m 11 jarige kinderen uit de

regio Noord-Holland- Noord. Help jij mee? Vul de vragenlijst over gezondheid en welzijn van je kind in

en win! Ga naar www.kindermonitorHN.nl en vul de vragenlijst anoniem in.
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Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. 1 op de 15 deelnemers wint een bol.com bon t.w.v. €10 en

onder alle deelnemers worden 4 weekendjes weg naar keuze verloot t.w.v. € 250. Deze vragenlijst

brengt de gezondheid van onze jongste inwoners in beeld. De resultaten worden door GGD HN en

gemeenten gebruikt als input voor het gezondheidsbeleid. Ga voor meer informatie over het

onderzoek naar www.ggdhn.nl/kindermonitor.

Alvast bedankt!

http://www.ggdhn.nl/kindermonitor

