MAANDMEDEDELINGEN
BOMBARDON

november/december 2017
Bereikbaarheid:
ma, di, do, vr van 8.15 uur tot 16.30 uur
woe van 8.15 uur tot 14.30 uur
tel. 036-5373560
e-mail:administratie@bombardon.asg.nl
___________________________________
BELANGRIJKE DATA
In aanvulling op de jaarkalender die alle
ouders hebben gekregen.

woensdag 29 november
Ouders versieren de school voor Sint.

woensdag 22 november
oudergesprekken

vrijdag 1 december
lesvrije dag; alle leerlingen zijn vrij

dinsdag 5 december
Sinterklaasfeest op school; alle leerlingen
zijn om 12.30 vrij

PERSONEEL

woensdag 6 december
leerlingen mogen inlopen tot 9.30 uur
maandag 11 december
hulpouders versieren de school voor
KERST
woensdag 20 december
kerstlunch voor Triangel, Tamboerijn en
Blokfluit en kerstdiner voor de overige
groepen. De tijden volgen nog.
donderdag 21 december
rapporten uitdelen
vrijdag 22 december
alle leerlingen zijn om 12.30 uur vrij
maandag 25 december tot en met
vrijdag 5 januari
kerstvakantie

MAANDMEDEDELINGEN
De volgende maandmededelingen kunt u
verwachten op:
15 december
19 januari
16 maart
13 april
18 mei
15 juni
12 juli

Juf Evelien is bevallen van een prachtige
zoon, Jason. Gefeliciteerd en heel veel
geluk, liefde en gezondheid met elkaar
toegewenst!
Juf Henny is langzaamaan haar
werkzaamheden weer aan het opbouwen.
Fijn dat ze er weer is!
Belangrijke informatie:
Op de Bombardon zijn momenteel vier
vaste medewerkers aan het genieten van
hun zwangerschapsverlof. In de
aankomende periode verwachten we hier
bovenop nog meer leerkrachten die met
zwangerschapsverlof gaan.
Door het huidige, landelijke
leerkrachtentekort merken wij ook op de
Bombardon dat we geen leerkrachten ter
vervanging of personele uitbreiding
kunnen vinden.
Vanaf mei 2017 zijn we aan het werven
voor de uitgezette vacature leerkracht.
Deze vacatureruimte zal naar verwachting
de komende periode alleen maar
toenemen.
Ons bestuur ASG en Passend Onderwijs
zijn op de hoogte van deze ingewikkelde
personele ontwikkelingen.
We zijn hard aan het werk om de
mogelijke oplossingen met elkaar te
verkennen.

ABSENTIES

SCHOOLFOTOGRAAF

Heeft u onder schooltijd een afspraak met
uw kind bij de dokter, tandarts of het
ziekenhuis, graag vooraf even bij ons
aangeven. Dit kan telefonisch of per
digiDuif. De rest van de dag verwachten
we de leerling gewoon op school.

WEBSITE BOMBARDON

Wij nodigen u uit om eens een kijkje te
komen nemen op onze website:
www.bombardon.asg-almere.nl
Op dit moment zijn we een film over de
Bombardon aan het maken voor op onze
website.
U kunt nu de fotoalbums al bekijken met
algemene foto’s. U moet hiervoor
inloggen met gebruikersnaam: Ouder en
het wachtwoord is Orkest 2015.

LEERLINGTEVREDENHEIDONDERZOEK
Dinsdag 21 november vullen de leerlingen
uit de bovenbouw het
tevredenheidonderzoek in over de
Bombardon. Hiermee krijgen wij inzicht
over de waardering die de leerlingen over
onze school hebben en kunnen we zien
waarin we nog de school kunnen
verbeteren. Zodra de uitslag bekend is,
krijgt u hier bericht over.

Dinsdag 7 november heeft de
schoolfotograaf weer mooie foto’s
gemaakt van de kinderen.
We hopen de schoolfoto’s spoedig te
mogen ontvangen.
Zodra wij ze binnen hebben zullen we u
informeren over het ophalen en de
betalingswijze.

