MAANDMEDEDELINGEN
BOMBARDON

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
website: www.bombardon.asg-almere.nl
___________________________________
BELANGRIJKE DATA
In aanvulling op de jaarkalender die alle
ouders hebben gekregen.
woensdag 20 december
Kerstlunch voor Triangel, Tamboerijn en
Blokfluit
Kerstdiner voor de overige groepen. De
juiste tijden heeft u per brief ontvangen.
donderdag 21 december
inloop tot 9.00 uur
rapporten worden meegegeven

vrijdag 22 december
alle leerlingen zijn om 12.30 uur vrij
maandag 25 december tot en met
vrijdag 5 januari
kerstvakantie
maandag 9 januari
eerste schooldag na de kerstvakantie

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

Juf Larissa uit de Tamboerijn gaat ons
verlaten. Zij heeft een baan gekregen op
SBO de Watertuin.
Wij wensen haar veel succes en plezier
met haar nieuwe baan!
Juf Maria zal voorlopig minder werken. Wij
wensen haar beterschap!

PERSONEEL
Juf Tirza komt ons team versterken als
flexible ondersteuner.
Meester Wim is in de periode van
11 december tot 12 januari afwezig.
Juf Liesbeth en juf Lajenda (adjunct
directeuren) kunt u natuurlijk altijd
aanspreken.
Juf Henny is haar werkzaamheden weer
aan het opbouwen. Fijn dat ze er weer is!
Juf Laura zal vanaf begin februari gaan
genieten van haar zwangerschapsverlof.
Juf Claire mag naar verwachting vanaf half
maart gaan genieten van haar
zwangerschapsverlof.
Juf Ilonka’s zwangerschapsverlof is
afgerond. Zij start in januari weer in groep
Tamboerijn. Fijn dat ze er dan weer is!
Juf Naftali (sociotherapeut) start in januari
ook in groep Tamboerijn. Welkom op de
Bombardon juf Naftali!

BELANGRIJKE INFORMATIE:
In de vorige maandmededelingen hebben
we u geïnformeerd over het tekort aan
leerkrachten op de Bombardon.
In de afgelopen periode hebben wij bij
afwezigheid van de juf all gevraagd uw
zoon of dochter thuis te houden,
aangezien wij geen personeel ter
vervanging hebben.
We verwachten dat we in de periode van
februari tot aan de zomervakantie voor
een aantal groepen over moeten gaan tot
een vierdaags lesrooster. Daarnaast zal er
een andere inzet van de leerkrachten en
de onderwijsassistenten zijn.
Ons bestuur, ASG, en Passend Onderwijs
zijn op de hoogte van deze ingewikkelde
personele ontwikkelingen.
Zij ondersteunen ons in onze zoektocht
naar meesters en of juffen voor onze
leerlingen.

ABSENTIES
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

Dinsdag 21 november hebben onze
leerlingen uit de bovenbouw het
tevredenheidonderzoek ingevuld. Dit
geeft ons inzicht over de waardering die
de leerlingen over onze school hebben en
kunnen we zien waarin we de school nog
kunnen verbeteren.
De leerlingen geven de Bombardon een
8,1. TOP!
Bij het vorige onderzoek werden wij door
onze leerlingen gewaardeerd met een 7,5.

SCHOOLFOTOGRAAF

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.

Dinsdag 7 november heeft de
schoolfotograaf weer mooie foto’s
gemaakt van de kinderen.
Tijdens het kerstdiner kunt u de foto’s
bekijken en meenemen als u ze wilt
kopen. De betaling verloopt weer via de
schoolfotograaf.

TOETSEN OP DE BOMBARDON
LEERLINGTEVREDENHEIDONDERZOEK

Vanaf januari 2018 gaat de manier van
toetsen veranderen. Het afnemen van
Cito-toetsen vraagt veel onderwijstijd en
levert bij een groot aantal kinderen veel
stress op. Daarom gaan we de
hoeveelheid Cito-toetsen verminderen en
zullen we uitgebreid blijven kijken naar de
methode-gebonden toetsen.
Tijdens de oudergesprekken in februari zal
u hierover verder geïnformeerd worden.

MR BOMBARDON

In de novembervergadering is de
ouderbijdrage 2017 vastgesteld door de
oudergeleding van de MR.
Daarnaast is er informerend gesproken
over het schoolondersteuningsprofiel en
de lestijden van de Bombardon.
Verkennend is er gesproken over een
aanvulling met één persoon in de
oudergeleding van de MR. Daarvoor is er
een kandidaat beschikbaar.
Verder is het goede doel bepaald van de
kerstactie; net als afgelopen jaar is dit
voor 2017 stichting Alkind.
De volgende MR-vergadering is op
18 januari 2018.
Het jaarverslag van de MR 2016 – 2017 is
terug te vinden op de website.

ROOKBELEID ASG

In oktober en november zijn er
vergaderingen geweest van de
medezeggenschapsraad (MR).
De MR bestaat uit een afvaardiging van
ouders en medewerkers van de school.
Deze afvaardiging praat mee over de
inhoud en de uitvoering van het onderwijs
op de Bombardon.
In de vergadering van oktober is het
jaarverslag 2016 – 2017 vastgesteld en zijn
er nieuwe leden vanuit de
personeelsgeleding toegetreden.
We hebben afscheid genomen van
Meike van Doren en Karin Rijnbeek.
Cathrijn Vaes en Esther Piet zullen hen de
komende jaren vervangen.
Ook is het medezeggenschapsreglement
voor het primair onderwijs door alle
MR-leden ondertekend.

Ons bestuur heeft een protocol opgesteld
over het roken in en om schoolgebouwen.
In dit protocol staat dat er in en om de
school en het schoolplein niet gerookt
mag worden. Dit geldt ook voor de
Bombardon.

LOGOPEDIE

In januari en februari 2018 hebben wij te
maken met een verminderde capaciteit
logopedie. Juf Tamara is tot 5 maart 2018
met ouderschapsverlof en haar
vervangster juf Annemarie heeft per
januari 2018 een andere baan. Dit
betekent dat het aantal en de frequentie
van de behandelingen tijdelijk aangepast
worden. Mocht het invloed hebben op de
begeleiding van uw kind, dan ontvangt u
hierover persoonlijk bericht.

mee naar huis. Op dit kaartje kunt u een
compliment, iets positiefs of een mooie
wens voor uw kind opschrijven.
Neem dit kaartje vervolgens mee naar het
kerstdiner. U kunt dit kaartje dan bij de
PBS kerstkraam in een kerstbal stoppen,
die u vervolgens aan uw kind geeft. Bij de
kraam ligt verder informatie over PBS.
Mocht u vragen hebben of informatie
willen over PBS, dan kunt u hier terecht.
PBS werkgroep

PBS NIEUWS

Het Team van de Bombardon wenst u:

Een compliment met kerst!
Over ruim een week breken de kerstdagen
aan en gaat de kerstvakantie van start.
Vanuit PBS willen we de vakantie in gaan
met een complimentenactie! Hierbij
hebben wij uw hulp, als
ouders/verzorgers, nodig!
Volgende week, maandag of dinsdag,
krijgt uw kind een complimentenkaartje

