MAANDMEDEDELINGEN
BOMBARDON

oktober/november 2017
De Bombardon
ma, di, do, vr van 8.15 u tot 16.30 u
en woe van 8.15 u tot 15.30 u
tel. 036-5373560
e-mail:administratie@bombardon.asg.nl
___________________________________

BELANGRIJKE DATA
In aanvulling op de jaarkalender die alle
ouders hebben gekregen.

woensdag 22 november
Oudergesprekken

maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober
Herfstvakantie

woensdag 29 november
Ouders versieren de school voor Sint

dinsdag 7 november
Schoolfotograaf; bij voorkeur geen
donkere kleding aan!
maandag 13 november
Lesvrije dag; alle leerlingen zijn vrij

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

PERSONEEL

Juf Evelien’s zwangerschapsverlof is deze
week ingegaan.
Fijn verlof gewenst juf Evelien.

Mooi nieuws!
Juf Tamara is bevallen van een
prachtige zoon, Siem.
Juf Ilonka is bevallen van een
prachtige dochter, Livia.
Juf Nina is bevallen van een
prachtige zoon, Sjoerd.
Wat een mooi nieuws!
Gefeliciteerd en heel veel geluk,
liefde en gezondheid met elkaar
toegewenst!

FOTO- EN FILMOPNAMES

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.
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.
Dank u wel.

ABSENTIES
Heeft u onder schooltijd een afspraak met
uw kind bij de dokter/tandarts/ziekenhuis,
dan graag vooraf even bij ons aangeven.
De rest van de dag verwachten we de
leerling gewoon op school.

Regelmatig worden er bij ons op school
foto’s gemaakt (feesten, schoolkamp
enz.). Tevens wordt er soms 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 bij de administratie aangeven.

VERLOFAANVRAAG
Als u verlof buiten de reguliere
schoolvakanties of lesvrije dagen om
aanvraagt, zijn wij soms genoodzaakt
deze aanvraag af te keuren, als 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 een aantal kinderen geldt dat zij ook
onder schooltijd medicijnen nodig hebben.
Dit doen wij alleen in overleg en met de
schriftelijke toestemming van u als
ouders/verzorgers (medicijnprotocol
Bombardon).
Wilt u bij veranderingen in de
medicijnafspraken dit zowel mondeling als
schriftelijk aan de leerkracht doorgeven?
(opnieuw een formulier invullen).
Zoals u zult begrijpen is het van groot
belang om hier zeer zorgvuldig mee om
gaan.

WEBSITE BOMBARDON

Neemt u eens een kijkje op onze website.
We proberen regelmatig fotoalbums te
plaatsen van activiteiten op school. Als
ouder kunt u hiervoor inloggen. Heeft u
deze inlogcode niet, dan kunt u deze via
de leerkracht tijdens de oudergesprekken
aanvragen.

OPENING ONDERWIJS JEUGDHULP
ARRANGEMENT
Eén kind, één plan, ook op school!
Wat een prachtig feest hebben we gehad!

Voor iedereen een fijne dag, dat was het
plan! En dat plan is meer dan geslaagd.
Met behulp van de fantastische inzet van
onze collega’s van Collage, samen met
juf Pia en juf Dieuke, en andere
aanbieders was er een prachtig
afwisselend programma voor onze
leerlingen georganiseerd.

Gedurende de dag konden zij mee doen
aan allerlei workshops, denk aan yoga,
glasbewerking, muziek, dans, hockey en
wol bewerken.

Er was de hele dag een lieve clown bij ons,
die iedereen aan het lachen maakte.
Natuurlijk de kinderboerderij, het
springkussen, pannenkoeken eten en de
dans van de Robots, samen met de
leerlingen!

SCHOOLFOTOGRAAF

Dinsdag 7 november komt de
schoolfotograaf weer mooie foto’s maken
van de kinderen.
U ontvangt hierover nog een brief.
Er is een mogelijkheid met broertjes en
zusjes op de foto te gaan, ook al
zitten zij hier niet op school.

