ALGEMEEN
Effectieve lestijden
Wij vinden het op onze school heel erg belangrijk om de lesdag rustig te starten
en willen effectief met onze lestijd om gaan. Daarom verzoeken wij u om afscheid te nemen bij de deur en uw kind alleen de klas in te laten gaan. Heeft
u een mededeling aan de leerkracht? Schrijf deze dan op in het mededelingenschriftje of stuur een Parro bericht.
Heeft uw kind iets gemaakt op school en wil hij/zij dit graag aan u laten zien?
Kom dan gerust om 14.45 uur even de klas in.
Wij hopen op uw begrip.

Ouderbijdrage
Enige weken geleden heeft u via de mail een brief ontvangen over het betalen
van de vrijwillige ouderbijdrage. Gelukkig hebben al veel ouders het bedrag
van €52,50 overgemaakt, maar wij kunnen het ons ook voorstellen dat deze
brief even aan uw aandacht is ontsnapt.
Wij verzoeken u vriendelijk het juiste bedrag voor 28 november 2018 over te
maken op onderstaande rekening, onder vermelding van naam en groep van
uw kind(eren).
Bankrekeningnummer: NL08 RABO 0305 4837 57
t.n.v.:
MR OBS De Zeppelin
Indien u de ouderbijdrage al betaald heeft, willen wij u hier heel erg hartelijk
voor bedanken. Voor u geldt deze mededeling natuurlijk niet.

Kind centrum NOVA
Vorig schooljaar hebben de besturen van kinderopvang Kibeo en Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden besloten om een intensieve samenwerking aan
te gaan. Het doel is om met beide partners een kind centrum op te starten.
Vorige week maandag hadden de collega’s van de Zeppelin en de collega’s
van Kibeo een gezamenlijke studiedag. Wij zijn met elkaar aan de slag gegaan
om te kijken hoe wij onze samenwerking kunnen versterken.
Wij hebben een aantal zaken met elkaar afgesproken en binnenkort gaan
onze kinderen ook veel meer merken van deze samenwerking. Een aantal afspraken zijn:
 Meer peuter – kleuter activiteiten
 Feesten zoals kerst en Sint worden gezamenlijk georganiseerd en waar mogelijk samen gevierd.
 Professionals maken gebruik van elkaars expertise
 We gaan gebruik maken van elkaars faciliteiten en materialen
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 Er komt binnenkort een naschools aanbod dat georganiseerd wordt door
Sparkels.
Sinds oktober is er nog een partner bijgekomen. In het gebouw van de kinderopvang zit nu een locatie van Citykids. Citykids is een medische kindzorg instelling. Zij bieden kwalitatief hoogwaardige zorg aan kinderen met een beperking
of een verpleegkundige zorgvraag. Ook met de kinderen en medewerkers van
Citykids gaan wij een intensieve samenwerking aan.

Kerst optreden:
Weet u het nog, ons kerstconcert van vorig jaar? Ook dit jaar gaan wij weer
uitpakken tijdens de kaarsjesavond en het beloofd een nog mooier spektakel
te worden.
De voorbereiding is in volle gang en verschillende groepen zijn nu al bezig met
het instuderen van de liedjes. Wat wij precies gaan doen houden we nog even
geheim, maar noteert u donderdagavond 20 december maar alvast in uw
agenda!

Overblijfnieuws
Wanneer u het aantal overblijfdagen van uw kind wilt wijzigen, wilt u dit dan
aan ons doorgeven via de mail, info@deOverblijf.nl. Dan kunnen we e.e.a direct aanpassen in onze administratie en zo blijft u de juiste facturen ontvangen.
Het kan soms belangrijk zijn om contact op te nemen met ouders van onze
overblijfkinderen. Mochten uw contactgegevens wijzigen/gewijzigd zijn (telefoonnummers, email-adres), wilt u dit dan aan ons doorgeven? Dat kan door
een mail te sturen naar info@deOverblijf.nl.
In verband met de nieuwe wet op de privacy, de AVG, kunt u door u ingevulde
formulieren betreffende de overblijf (bijvoorbeeld een ingevuld machtigingsformulier) alleen nog inleveren bij Tonia (onze coördinatrice) of opsturen naar
Postbus 30, 2990 AA Barendrecht. Dus alstublieft niet meer inleveren bij de
juf/meester van uw kind.
Op donderdag 15 november organiseren we weer een cursus voor onze overblijfkrachten van alle scholen waar we de overblijf verzorgen. Dit keer zal de
cursus gaan over de praktische kant van het overblijven.
Met ingang van januari gaan voor de kinderen de workshops weer beginnen.
Uiteraard zullen we u van tevoren op de hoogte brengen welke workshop wanneer gegeven zal worden.
Kunt u een leuke workshop verzorgen (dans, sport, muziek, spel) of weet u iemand die dit wel zou kunnen en willen doen? Graag! Neemt u dan contact op
met Linda van Nierop, info@deOverblijf.nl of 06 33697150.
Tot slot willen we graag een oproep doen. We zijn op zoek naar een overblijfkracht voor de donderdagen. Lijkt het u leuk om met de kinderen te spelen en
voor een veilige pauze te zorgen, dan kunt u contact opnemen met Linda van
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Nierop, info@deOverblijf.nl of 06 33697150. U ontvangt een vrijwilligersvergoeding en uw kind(eren) mag (mogen) gratis overblijven. Twijfelt u? Kom gerust
een keer kijken of proeflopen.
Tot het volgende Logboek,
Linda van Nierop
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