MAANDMEDEDELINGEN
BOMBARDON

september/oktober 2017
Bereikbaarheid De Bombardon
ma, di, do, vr van 8.15 tot 16.30 uur
en woe van 8.15 tot 15.30 uur
tel. 036-5373560
e-mail:administratie@bombardon.asg.nl
website: www.bombardon.asg-almere.nl
___________________________________

Welkom allemaal op de Bombardon,
Wat superfijn dat we jullie allemaal vrolijk en uitgerust na de zomervakantie weer hebben
mogen ontvangen.
De kop van het jaar is eraf en we zijn alweer helemaal in ons Bombardon schoolritme.
We maken er een fijn en goed schooljaar van met elkaar!
Voor u zijn hier de eerste maandmededelingen van dit nieuwe jaar!
Veel leesplezier!

BELANGRIJKE DATA
In aanvulling op de jaarkalender die alle
ouders hebben gekregen.
dinsdag 19 september
Leerlingen van de Didgeridoo en groep 8
leerlingen van de Bariton zijn vrij.
woensdag 20 tot en met
vrijdag 22 september
Schoolkamp Didgeridoo en groep 8
leerlingen van de Bariton
maandag 25 september
Lesvrije dag; alle leerlingen zijn vrij

MAANDMEDEDELINGEN
Per jaar ontvangt u tienmaal de
maandmededelingen.
Komend jaar mag u ze verwachten op:
13 oktober
17 november
15 december
19 januari
16 maart
13 april
14 mei
15 juni
13 juli

donderdag 28 september
19.30 Jaarvergadering ouderraad/MR
PERSONEEL
vrijdag 29 september
Openingsfeest
OnderwijsJeugdhulpArrangement
woensdag 4 oktober
Start Kinderboekenweek 2017
Het thema is:
Griezelen! Gruwelijk eng!
maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober
Herfstvakantie

Welkom op de Bombardon,
Juf Karin Cornelisse, juf Galina Leonowa,
juf Lisette Priester, juf Prasanna Roosink,
juf Leonie Enders, juf Annemarie van
Wijngaarden en juf Larissa Schuijlenburg.
Heel veel plezier en succes op de
Bombardon.
Juf Nina en juf Evelien gaan begin oktober
met zwangerschapsverlof.

NIEUWE LEERLINGEN

ABSENTIES LEERLINGEN

Fijn dat we zoveel nieuwe leerlingen en
hun ouders mogen verwelkomen op de
Bombardon.
In een aantal groepen hebben we nog
ruimte voor nieuwe leerlingen.
We verwachten dat deze plekjes snel zijn
opgevuld.

SCHOOLKAMP

De schoolverlaters uit de heterogene
groepen, de Bariton en de Didgeridoo,
gaan op 20, 21 en 22 september met
elkaar op schoolkamp naar hotel Heppie.

We wensen iedereen daar heel veel
plezier samen!

Is uw kind ziek?
Op de Bombardon willen we dat heel
graag weten!
Sandie en Wendy van de administratie
zijn iedere dag vanaf 8.15 uur aanwezig
om de telefoon op te nemen of, als u de
voicemail heeft ingesproken, uw berichtje
af te luisteren. U kunt uw kind ook ziek
melden via digiDuif.
We maken ons zorgen als uw kind zonder
bericht niet aanwezig is en zullen dan
contact met u opnemen.
Wilt u ervoor zorgen dat we de juiste
telefoonnummers hebben zodat we u
altijd (vooral in geval van nood) kunnen
bereiken.

BEGELEIDING PER BOUW

FOTO- EN FILMOPNAMES

De indeling van de intern begeleiders per
bouw is bekend.

Regelmatig worden er bij ons op school
foto’s gemaakt (feesten, schoolkamp
enz.).
Tevens wordt er regelmatig gefilmd,
bijvoorbeeld voor studies van leerkrachten
met betrekking tot leerkrachtgedrag.
Als u er bezwaar tegen heeft dat uw kind
gefotografeerd of gefilmd wordt, wilt u
dat dan alstublieft bij de administratie
aangeven.

Onderbouw:
Juf Joke is de interne begeleider van de
groepen Triangel, Tamboerijn, Blokfluit,
Trompet, Piccolo, Bugel, Klaroen en
Klarinet.
Juf Germaine is coördinator van de
onderbouw en Juf Lajenda is de
klasbegeleider.
Bovenbouw:
Juf Paula Keeven is de interne begeleider
van de groepen Panfluit, Cornet, Hoorn,
Didgeridoo, Bariton, Dwarsfluit, Trombone
en Saxofoon.
Juf Germaine is de coördinator van de
bovenbouw en juf Liesbeth is de
klasbegeleider.

VERLOFAANVRAAG
We krijgen regelmatig aanvragen voor
verlof buiten de reguliere schoolvakanties
en lesvrije dagen om. Soms zijn wij
genoodzaakt een verlofaanvraag af te
keuren, omdat er geen sprake is van
gewichtige omstandigheden. Wij verlenen
verlof op basis van de wet op de
leerplicht.
Kijk voor meer informatie op
www.almere.nl/leerplicht

MEDICIJNEN

Op de Bombardon gebruikt een deel van
de leerlingen medicijnen.
Voor sommige kinderen geldt dat zij ook
onder schooltijd medicijnen nodig hebben.
Dit doen wij alleen in overleg en met
schriftelijke toestemming van u als
ouders/verzorgers (volgens het
medicijnprotocol van de Bombardon).
Wilt u bij veranderingen in de
medicijnafspraken dit zowel mondeling als
schriftelijk (formulier invullen) aan de
leerkracht doorgeven?
Zoals u zult begrijpen is het van groot
belang om hier zeer zorgvuldig mee om
gaan.
WEBSITE BOMBARDON
Neem eens een kijkje op de website van
onze school:
www.bombardon.asg-almere.nl
Hier vindt u onder andere
nieuwsberichtjes en de schoolkalender.

VERKEERSSITUATIE SCHOOL

We vragen aan onze medewerkers om
verder van school te parkeren, zodat er
voor u als ouder/verzorger meer
parkeerruimte is.
We vragen u op de juiste plekken te
parkeren. De parkeerstrook moet vrij
blijven voor de schoolbus en de vakken
voor de kleine busjes en de taxi’s .

OPENING ONDERWIJS JEUGDHULP
ARRANGEMENT
Eén kind, één plan, ook op school!

We zijn vorig schooljaar gestart met ons
ONDERWIJSJEUGDHULPARRANGEMENT.
Daar hoort natuurlijk een officiële
feestelijke opening bij, en dat gaan we
doen op vrijdag 29 september.
Op deze feestdag zijn er voor de leerlingen
allerlei aantrekkelijke workshops,
voorstellingen en doe-activiteiten op het
gebied van kunst/creativiteit, sport en
natuur/milieu educatie.
We zullen deze dag ook gasten ontvangen
vanuit ons bestuur, Passend Onderwijs,
Vitree, de gemeente en GGZ.
We zijn trots op wat we kunnen bieden op
de Bombardon en op deze dag willen we
onze samenwerkende partners bedanken
voor hun inzet, vertrouwen,
ondersteuning en samenwerking!
Ook willen we met hen verder denken
over de toekomstige ontwikkelingen van
de Bombardon passend binnen het gehele
aanbod van Almere.

PBS OP DE BOMBARDON

Nieuws vanuit PBS
Het nieuwe schooljaar is gestart! Fijn om
alle leerlingen weer te zien en alle nieuwe
leerlingen te mogen verwelkomen op onze
PBS wijze. Verschillende medewerkers
stonden bij de ingang om uw kind op te
wachten met kaartjes en fiches om u en
uw kind een warm welkom te geven.

PBS (Positive Behavior Support) is de
schoolbrede aanpak waar de Bombardon
mee werkt. In de groepen en door de hele
school is dit goed te merken. Elkaar beter
leren kennen, je prettig voelen in de
groep, wat voor gedrag willen we binnen
school graag van elkaar zien,
complimenten geven, fiches uitdelen.
Naast het leren, geven de leerkrachten
hier in de groepen momenteel extra
aandacht aan. PBS is hierbij de basis. Bij
deze maandmededelingen is de PBS
brochure bijgevoegd, met name bestemd
voor de ouders/verzorgers van onze
nieuwe leerlingen. U kunt lezen wat PBS
precies is en hoe we hier op de
Bombardon vorm aan geven. We gaan
voor een mooi, leerzaam en positief
schooljaar!

