MAANDMEDEDELINGEN
BOMBARDON

januari 2018
Wij wensen iedereen een prachtig en fantastisch 2018!

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.
maandag 5 februari
lesvrije dag; alle leerlingen zijn vrij

woensdag 14 februari
oudergesprekken
maandag 26 februari tot en met
vrijdag 2 maart
Voorjaarsvakantie

maandag 5 maart
eerste schooldag na de voorjaarsvakantie
maandag 19 maart
lesvrije dag; alle leerlingen zijn vrij
MAANDMEDEDELINGEN
De volgende maandmededelingen kunt u
verwachten op:
16 maart, 13 april, 18 mei, 15 juni en
13 juli
PERSONEEL

Juf Cathrijn is in verband met een
medische ingreep een periode afwezig.
Beterschap en een voorspoedig herstel
Cathrijn!
Juf Danielle en Juf Germaine zijn deze
periode samen met juf Henny in groep
Bugel.
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 Maria zal voorlopig minder werken. Wij
wensen haar beterschap!
Juf Tirza komt ons team versterken als
flexible ondersteuner.

BELANGRIJKE INFORMATIE
In de vorige maandmededelingen hebben
we u geïnformeerd over het tekort aan
leerkrachten op de Bombardon.
In zowel de afgelopen als in de komende
periode zijn een groot aantal van onze
vaste medewerkers bereid om extra te
komen werken of andere taken en
werkzaamheden op zich te nemen.
Wat fantastisch om deel te mogen zijn van
dit hardwerkende en krachtige team van
de Bombardon!
Ondanks de extra inspanningen van onze
medewerkers blijft er sprake van
personeelstekort. Ons bestuur, ASG, is zich
bewust van deze tekorten maar heeft
(nog) geen passende oplossingen.
Op de Bombardon zal er zowel bij
kortdurende afwezigheid/ziekte of bij
langdurige afwezigheid zoals bijvoorbeeld
een zwangerschapsverlof iedere keer
opnieuw gezocht worden naar de beste
oplossing.
Voor u betekent dit dat wij u in de
komende periode bij afwezigheid van de
leerkracht kunnen vragen om uw zoon of
dochter thuis te houden, aangezien wij
geen personeel ter vervanging hebben.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat we
in de periode van februari tot aan de
zomervakantie voor een aantal groepen
over moeten gaan tot een vierdaags
lesrooster. Een andere inzet van de
leerkrachten en de onderwijsassistenten is
ook een optie die we kunnen gebruiken.

KERST 2017 op DE BOMBARDON

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
zult u hierover verder geïnformeerd
worden.

ROOKBELEID ASG

Wat een gezellige kerstlunch en
kerstavond hebben we met elkaar gehad.
De kinderen zagen er prachtig uit (de
leerkrachten natuurlijk ook).
Genoten van alle heerlijke hapjes en
drankjes.
Alle papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en
andere lieve helpers, dank voor jullie
kookkunsten en het heen en weer
brengen van de kinderen

TOETSEN OP DE BOMBARDON

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

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

In januari en februari 2018 hebben wij te
maken met een verminderde capaciteit
logopedie. 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.

ZORGVERZEKERING
Als u per januari 2018 een andere
zorgverzekeraar heeft, wilt u dan de naam
van de zorgverzekeraar en het
verzekeringsnummer van uw kind aan ons
doorgeven?

JGZ ALMERE
Het is altijd zo geweest dat de zorg voor
een kind van 0 tot 4 jaar werd geboden
vanuit het consultatiebureau van
Zorggroep Almere en de zorg voor
kinderen van 4 tot 18 vanuit GGD
Flevoland. Deze twee organisaties hebben
de krachten gebundeld en bieden nu
vanuit JGZ Almere gezamenlijk de
jeugdgezondheidszorg aan alle kinderen
en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun
ouders/verzorgers in Almere.
Heeft u vragen of behoefte aan
ondersteuning bij een probleem, dan kunt
u altijd terecht bij onze medewerkers.
Verdere informatie kunt u lezen op de
website: www.jgzalmere.nl

