Nr. 3, oktober 2018

NIEUWSBRIEF
Lunchtijden
Nu we acht weken op weg zijn als school en ouders in
dit
schooljaar 2018-2019, overheerst vooral de
dankbaarheid hoe de dingen gaan en mogen gebeuren.
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de rust, die
er is in school en dat dat een positieve uitwerking
heeft op het funcioneren van leerlingen en
leerkrachten.
Tijdens de studiedag van 10 oktober 2018 jl. hebben
we als team de afgelopen acht weken geëvalueerd.
Hieruit kwamen verschillende sterke punten en
aandachtspunten uit naar voren. Eén daarvan willen
we in het bijzonder met u delen:
- Na de herfstvakantie zullen we de lunchtijden
in de klas iets verruimen:
groep 1-2 van 11.45 – 12.15 uur (30 minuten),
groep 3-8 van 11.55 – 12.15 uur (20 minuten).
Daarna volgt het buitenspeelmoment, gevolgd door
stil lezen, zoals nu al gebruikelijk is.

Thema-nieuwsbrieven
Als school zijn we altijd op zoek naar verbeteringen
van het gegeven onderwijs. Dit schooljaar willen we
verschillende
thema-nieuwsbrieven
verspreiden,
waarin we een onderwerp aangaande school verder
toelichten en op de kaart zetten. Deze themanieuwsbrieven worden gecommuniceerd via het
Ouderportaal en gepubliceerd via de schoolwebsite.
Bij deze brief vindt u een thema-nieuwsbrief over
huiswerk. De volgende thema-nieuwsbrief zal over
het vak “Engels” gaan, deze kunt u medio november
verwachten.

Herhaalde oproep
We zoeken mensen, die bereid zijn om één keer per
week op school met een aantal leerlingen te lezen.
Wilt u het team van leesmoeders komen versterken,
dan kunt u een mail sturen naar juf Nobel of meester
Langerak: e.nobel@cbsberkenwoude.nl of
b.langerak@cbsberkenwoude.nl

Bestuur
In de bestuursvergadering van 15 oktober 2018 jl. is
het bestuur voor haar eerste vergadering dit
cursusjaar bij elkaar gekomen.
Tijdens deze
vergadering zijn, zoals gebruikelijk in de eerste
bestuursvergadering, de portefeuilles en functies
opnieuw verdeeld. Dit heeft geresulteerd in een
nieuwe
voorzitter
en
secretaris.
Het
penningmeesterschap is nog steeds bij onze eerste
penningmeester dhr. H. Bos en onze tweede
penningmeester dhr. A. den Besten.
Dhr. W. van Blitterswijk volgt per heden dhr. D. van
der Sluijs op als voorzitter.
Dhr. L. Verboom volgt per heden dhr. M. van Bemmel
op als secretaris. Dhr. D. van der Sluijs en dhr. M. van
Bemmel
zullen
als
algemeen-bestuurslid
de
verantwoordelijkheid dragen voor één of meerdere
portefeuilles binnen het bestuur.
We zijn als school dankbaar voor al het werk wat in
het afgelopen schooljaar is verzet door ons bestuur in
welke hoedanigheid dan ook.

Het team van CBS De Wegwijzer wenst u allen een
goede herfstvakantie met uw gezin.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
F.B. (Bas) Langerak

Activiteiten, D.V.
22-26 okt
29 okt
6 nov
7 nov
12-22 nov
21 nov

Herfstvakantie
Hoofluiscontrole
Adoptie
Dankdag (leerlingen vrij)
Contactweek
Studiemiddag (leerlingen 12 uur vrij)
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