11-09-2020
OBS de Touwladder/OBS de Start

In de bijlage vindt u een brief van de oudervereniging van de
Touwladder. Zij willen alle ouders van de Touwladder graag uitnodigen
om aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering van maandag 14
september.
De ouders van de Start kregen eerder deze week al een uitnodiging voor
de algemene ledenvergadering van maandag 28 september. Fijn als u
erbij kunt zijn!

Komende week staat in het teken van de volgende gedragsverwachting:
“Ik begroet bij binnenkomst de juf/meester, ga zitten op mijn plaats en
begin met mijn taak.”
U kunt thuis ook aandacht geven aan deze verwachting. In situaties
waarin andere mensen uw kind groeten, kunt u uw kind erop wijzen dat
het beleefd is om terug te groeten.

Ieder jaar worden er in de bovenbouw 2 leerlingen per klas uitgekozen
om zitting te nemen in de leerlingenraad. De leerlingenraad wordt
ingeschakeld als we de mening van de leerlingen willen inventariseren
bij onderwijs- of organisatieverbeteringen.
De volgende leerlingen van de Touwladder zijn gekozen:
Dirk Vloemans en Julia Hamers uit groep 5
Kim Palinckx en Wietske Vloemans uit groep 6/7
Julia Mook en Veerle Heijnneman uit groep 7/8

14 september:
Algemene
ledenvergadering
oudervereniging TL
16 september:
Fietsexamen gr. 8 TL
23 september:
Studiedag team
leerlingen vrij
28 september:
Algemene
ledenvergadering
oudervereniging ST

En op de Start is gekozen voor:
Veerle Klijn en Joep Jansen uit groep 5-8

Helaas gebeurt het steeds vaker dat ouders die hun kinderen met de
auto naar school brengen geen gebruik maken van de parkeervakken.
Dit leidt tot zeer onveilige verkeerssituaties.
Ik wil een dringende oproep doen aan deze ouders om u in het belang
van de veiligheid van onze leerlingen aan de verkeersregels te houden.
Parkeren op straat of recht voor de uitgangen van de school is NIET
toegestaan! Wij hebben als school de BOA’s ingeschakeld om positief
verkeersgedrag te stimuleren.
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Wij merken dat er toch veel onduidelijkheid is rondom het al dan niet naar school kunnen gaan als
je last hebt van verkoudheid. Om het voor iedereen duidelijker te maken, helpen wij u graag op weg
met de beslisboom van het RIVM.
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