ALGEMEEN
2019 is nog maar net begonnen en het eerste logboek van dit jaar is er alweer.
Wij hopen dat iedereen een heel fijne vakantie heeft gehad en weer uitgerust
aan de slag kan. De teamleden van de Zeppelin wensen iedereen veel geluk
en wijsheid toe in het nieuwe jaar!

Goede voornemens
Een nieuw jaar begint altijd met goede voornemens. Ook wij willen graag starten met goede voornemens, maar daar hebben wij de ouders bij nodig. Wij
willen ook in 2019 weer graag op tijd beginnen met de lessen. Effectieve lestijd
is altijd een aandachtspunt van ons geweest.
Onze school zet de deuren open om 08.20 uur en de les begint om 08.30 uur.
Van de leerkrachten vragen we op tijd te beginnen en van u vragen we om
uw kind(eren) op tijd naar school te brengen en op tijd afscheid te nemen van
uw kind. Ook verzoeken wij u om niet in de hal te blijven staan als de les al
begonnen is. Dit wordt als erg storend ervaren.
‘s Middags lopen we tegen hetzelfde probleem aan. Ouders staan dan al in
de hal te wachten terwijl de les nog bezig is. De bel gaat om 14.45 uur en vanaf
dat moment bent u welkom in de school om uw kind op te halen.
Wij hebben uw medewerking hard nodig om komend jaar lekker effectief te
zijn!

Kerstvoorstelling
Er zijn tijdens deze voorstelling mooie foto’s gemaakt. Wij mogen, volgens de
nieuwe AVG wetgeving, geen foto’s meer op onze website plaatsen. Vanaf
volgende week zetten wij in de centrale hallen een digibord neer waarop een
slideshow draait met de foto’s van deze avond.

Nationale voorleesdagen
Woensdag 23 januari starten de nationale voorleesdagen. Dit jaar hebben wij
ervoor gekozen om hier vooral bij de kleuters aandacht aan te schenken. Zij
gaan samen met de peuters van Victor de Verkenner en de peuters van Kibeo
verschillende activiteiten ondernemen.

Adviesgesprekken groep 8
Op donderdag 21 februari hebben alle kinderen van groep 8 vrij. Op deze
dag worden de adviesgesprekken door de leerkrachten van groep 8 gehouden. U krijgt van de leerkracht van uw kind te horen wanneer u op gesprek
verwacht wordt.
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Leerlingenraad ODS De Zeppelin
Bij de verkiezingen zijn als klassenvertegenwoordiger gekozen:
Groep 5 Haifa Zaid
Groep 6-7a Gabriëlla van Poelgeest
Groep 6-7b Soufia Ehbel
Groep 6-7c Anna van Oers
Groep 8 a Jip Zoontjes
Groep 8 b Elisa Aksut

Vergadertijd wordt voorlopig vastgesteld: elke maand op maandag van 8.309.00 uur.
Eerstvolgende vergadering maandag 14 januari.
Voorzitter op 14-1-2019 is Jip, notulen Elisa, tijdbewaking ……….. Nog kiezen.
Voorzitterschap schuift steeds door dus op 11 februari is Elisa voorzitter en zij
kiest dan een notulist etc…
Agenda-ideeën die meegebracht zijn uit de groepen:







Klassen gaan meedenken over onderwerpen voor de raad
Meer geschiedenislessen
Meer natuurkundelessen
Meer knutselen, crea
Wat moet er met de fietsenstalling?
Ideeën ? zijn van harte welkom!
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Voorlopig vakantierooster 2019-2020
We zijn druk bezig met het vakantierooster voor volgend schooljaar. Zodra hierover meer bekend is, zullen we dit via de mail of via Parro aan u laten weten.

Overblijfweetjes

Allereerst de beste wensen voor een Goed, Gezond en Gelukkig 2019 !
Een goed begin is de verhoging van de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding! Deze vergoeding is verhoogd naar € 5,00 per uur wat voor onze overblijfkrachten betekent dat zij nu € 7,50 ontvangen per pauze.
Mocht u interesse hebben om te komen lopen als overblijfkracht maar u twijfelt
of u het wel leuk vindt? Kom gerust een keer meelopen en beslis daarna of u
zich wilt aansluiten bij ons leuke team op de Zeppelin. U ontvangt een vergoeding (nu dus € 7,50 per pauze!) en uw kind of kinderen mogen geheel of gedeeltelijk gratis overblijven. Dit is afhankelijk van het aantal dagen dat u loopt.
Heeft u interesse? Neem dan contact op met:
- Tonia, 06 33699395 of tsodezeppelin@gmail.com of
- Linda, 06 33697150 of info@deOverblijf.nl
We vinden het belangrijk om met de kinderen te kunnen gaan buitenspelen.
Even een frisse neus halen, lekker rennen en uitleven zodat de kinderen weer
fit en fris de klas ingaan ’s middags. Wanneer het regent blijven we natuurlijk
binnen. Bij lichte regen krijgen we toch vaak de vraag: “ààh, het regent helemaal niet hard, mogen we toch gaan voetballen?”. We zijn het met de kinderen eens, bij lichte regen (en echt alleen bij lichte regen) willen we toch
gaan voetballen buiten. Heeft u hier bezwaar tegen dan kunt u dit kenbaar
maken door een mail te sturen naar info@deOverblijf.nl. We zullen hier dan rekening mee houden. Heeft u hier vragen over dan kunt u een mail sturen naar
hetzelfde mailadres.
Tot het volgende Logboek,
Linda van Nierop
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