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Mededelingen vanuit het team
Gouden weken
Schooljaar 2017-2018 gaan we starten met een
nieuw concept met betrekking tot
groepsvorming en oudercontact. Het betreft de
werkwijze ‘Gouden weken’. Tot de
herfstvakantie gaan we maximaal inzetten op
het creëren van optimale groepen gericht op
welbevinden en fijne sfeer. Hoe dit precies
vormgeven gaat worden, hoort u op de
informatieavonden aan het begin van het
nieuwe schooljaar (zie kalender aan het einde
van deze nieuwsbrief). Eén belangrijk onderdeel
van de gouden weken, is een
‘kennismakingsgesprek’ tussen ouders en de
nieuwe leerkracht van het kind. In de eerste
week van het nieuwe schooljaar wordt u
daarom uitgenodigd voor dit betreffende
gesprek. Het doel van dit gesprek is, dat de
leerkracht een compleet beeld heeft van uw
kind aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Inleveren boeken uit onze eigen “BoekieHoekie”.
Mochten uw kind(eren) thuis nog boeken
hebben uit onze schoolbibliotheek, zou u deze
dan uiterlijk woensdag 11 juli mee naar school
willen geven. De kinderen kunnen de boeken
inleveren bij hun leerkracht.

Berichten van de Ouderraad

OR Terugblik schooljaar 2016-2017
Er was geen belangstelling voor het bijwonen
van een Algemene Leden Vergadering van de
OR. Om die reden hierbij zoals aangegeven in

vogelvlucht wat we het afgelopen jaar
allemaal hebben gedaan en bereikt.
Het school jaar zit er al weer bijna op!
En wat is het toch snel gegaan. We hebben
weer mogen genieten van alle leuke dingen
die er op school gedaan en georganiseerd
werden.
Natuurlijk de voorstellingen van alle klassen,
zoals bijvoorbeeld De Notenkraker en Pluk van
de Petteflet. Deze hebben ervoor gezorgd dat
alle kinderen ook dit jaar weer samen met de
leraren konden schitteren.
Alle feestdagen, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen
zijn door de ouderraad grotendeels bekostigd
en ondersteund, want wij helpen ook graag
een handje mee.
En wat hebben de kinderen toch onwijs hun
best gedaan bij de optredens met carnaval. Zo
mooi om te zien hoe de kinderen, overtuigend
hun stukje opvoeren. En dit komt voor een
groot deel door de leraren die de kinderen
deze vrijheid geven en leren, waarbij de
ouderraad graag kan en mag ondersteunen.
Ook de schoolreis en het kamp van groep 8,
waren dit jaar weer een groot succes. En laten
we zeggen je krijgt het (stralende) weer dat je
verdient! Omdat vanaf dit jaar de schoolreisen kampbijdrage in de jaarlijkse contributie
voor het lidmaatschap van de ouderraad was
verwerkt, hoefde er niet meer apart voor
betaald te worden.
Rommelmarkt
En natuurlijk het jaarlijkse feest, de
rommelmarkt op 8 april 2017. Ondanks het
roerige OR-jaar met 2 onverwacht
vertrekkende bestuursleden, veel minder geldsponsoren en voor ons gevoel minder spullen
aan de weg, is de eindopbrengst dit jaar boven
verwachting: maar liefst € 5.899,94!

Allen die hieraan hebben bijgedragen, nogmaals
super bedankt! Hier kunnen we heel veel leuke
dingen mee doen voor de leerlingen op school.
Dit geld zal deze keer met name worden
besteed aan (bijzondere) lesmaterialen voor de
zaakvakken, zodra door de leraren een keuze is
gemaakt voor de lesmethode.
Maar niet alleen de opbrengst van de
rommelmarkt zorgt voor een extra potje. Ook
het ophalen van het oud papier, door ouders
van de leerlingen, zorgt voor substantieel extra
inkomsten voor de OR. Ook voor het komend
jaar zijn we nog op zoek naar vaders die zich
een half dagje in het jaar hiervoor sterk willen
maken.
Geen verhoging ouderbijdrage jaar 20172018
Mede door de goede opbrengsten van o.a. het
oud papier en de rommelmarkt kan en zal het
komende jaar de hoogte van de ouderbijdrage
niet worden verhoogd.
Personele wisselingen
Lopende dit schooljaar hebben we bij de OR
helaas al vroeg afscheid moeten nemen van
Rian Helmink (penningmeester) en iets later van
Liesbeth Verwater (secretaris). Bij deze danken
wij hen nogmaals hartelijk voor de jaren inzet
en tijd die zij in de OR en de kinderen van De
Schittering hebben gestoken! Deze posten zijn
ingevuld door destijds zittende leden Angelique
van Schie (penningmeester) en Nadia Heeren
(secretaris).
Het ledenaantal is lopende het jaar echter
niet meer aangevuld: we hebben gewoon met
zijn allen extra hard gewerkt!

Financiën
In een aparte bijlage is de begroting 20162017 bijgevoegd en een overzicht van de
werkelijke uitgaven en ontvangsten in
verhouding tot de begroting. Aangezien het
boekjaar nog niet ten einde is, betreft het dan
ook voorlopige cijfers. Aan het begin van
volgend schooljaar volgt het definitieve
overzicht en de begroting 2017-2018.
Het voorlopige resultaat van het huidige
boekjaar bedraagt € 1.230 positief. Een
schooljaar waar we met veel plezier op terug
kunnen kijken en waar we ook hebben kunnen
verbeteren en leren.
Nieuwe schooljaar
We kijken met enthousiasme uit naar het
nieuwe schooljaar, waar we samen met de
leraren er weer een bijzonder jaar van
proberen te maken voor alle kinderen en
weer een mooie tijd om op terug te kijken
later.
Met goede communicatie en samenwerking
kunnen we veel bereiken.
Maar ook voor ons geldt, vele handen maken
licht werk en kunnen wij en de leraren altijd
extra hulp gebruiken. Heb je geen tijd of zin
om in de OR te komen maar wil je soms wel
graag helpen? Dat komt goed uit! Vanaf
volgend jaar komt er een hulpkalender waar
iedereen zich kan inschrijven om extra mee te
helpen.
Voor iedereen alvast een heel fijne vakantie
en
GRAAG TOT VOLGEND JAAR!

Bij onze laatste vergadering van dit jaar op 3 juli
2017 hebben we ook afscheid genomen van
Danielle Thijssen en Mieke Karremans. Daniëlle
en Mieke ook jullie hartelijk dank voor al jullie
hulp!
Gelukkig hebben we ook een aantal nieuwe
geïnteresseerden voor het OR-werk, die we
volgend jaar hopelijk mogen verwelkomen.
Maar ook dan kunnen we voor het komende
jaar nog extra mensen gebruiken bij de OR. Dus
schroom niet en neem contact met één van ons
op als het je leuk lijkt.

De Ouderraad van De Schittering

VakantieBieb-app!
Lezen in de vakantie is leuk én slim met de
VakantieBieb-app!
Weet je nog niet welk boek je mee wilt nemen
op vakantie? Er staan leuke e-books voor je
klaar in de VakantieBieb!
Deze zomer kun je boeken digitaal lezen (ebooks) op een tablet of smartphone met de
VakantieBieb-app. Probeer het eens uit! Je kunt
ook meedoen met de winactie, je maakt dan
kans op een iPad mini!

De app is gratis te downloaden in Google Play of
App Store. Je kunt je
vader of moeder
vragen of zij je hierbij
willen helpen.
Kinderen die tijdens
de zomervakantie
bijna niet lezen, vallen
maar liefst 1 á 2 AVIniveaus terug in hun
leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in
de zomervakantie is dus belangrijk voor je kind .
Naast leuke jeugdboeken heeft de VakantieBieb
ook nog een ruim aanbod voor volwassenen. De
app is gratis te downloaden in Google Play of
App Store.

Kalender:








Het team van basisschool
De Schittering wenst alle
ouders en kinderen een
fijne, zonnige vakantie.
We hopen iedereen,
gezond en uitgerust, weer
te zien op maandag 28
augustus.



Vrijdag 2
september 2017 verschijnt
Schitter(bl)ingetje nummer 1 van het
schooljaar 2017--2018
Dinsdag 11 juli afscheidsmusical groep
8
Vrijdag 14 juli Vossenjacht en daarna
begin van de zomervakantie
Maandag 28 augustus eerste
schooldag van het schooljaar 20172018
Dinsdag 5 september informatieavond
groepen 1-2 en groep 7-8
Donderdag 7 september
informatieavond groep 3, groep 4-5
en groep 5-6

Bijlagen bij de Nieuwsbrief:
 Uitgaven ouderraad 2016-2017
 Begroting ouderraad 2017-2018

