Geachte ouder(s) en verzorger(s),
Voor u ligt nummer 10 van de St. Thomasluiden. Wij
wensen u veel leesplezier toe.

De agenda voor de maand mei/ juni
Dinsdag 23 mei: Afsluiting project
Woensdag 24 mei t/m vrijdag 26 mei: Kinderen vrij
i.v.m. Teamdag en Hemelvaart
Maandag 29 mei t/m donderdag 1 juni: Avondvierdaagse
Woensdag 31 mei: Tuinfeest (groep 1/2) en Sportdag
(groep 3 t/m 8)
Maandag 5 juni Tweede Pinksterdag: de kinderen zijn
vrij
Maandag 12 juni: Oudercafé op school
Woensdag 21 juni t/m 23 juni: Kamp groep 8
Dinsdag 27 en donderdag 29 juni:
10 minutengesprekken groep 2 t/m 7 (uitnodiging volgt
nog per mail)

De volgende Sint Thomasluiden
verschijnt 30 juni
Welkom
De volgende leerling komt in de maand juni bij ons op
school.
 Tymen Jongbloed
Wij wensen Tymen heel veel plezier toe in zijn nieuwe
groep. We hopen dat hij al snel veel vriendjes en
vriendinnetjes om zich heen treft.

Personele zaken
Sinds vorige week is ons team versterkt met een nieuwe
leerkracht: juf Manon Miedema. Juf Manon staat op
donderdag en vrijdag voor de Bezige Bijen. Zij vervangt
juf Johanna die het even wat rustiger aan moet doen.

Ook juf Anne is sinds deze week afwezig. Dat betekent
dat we voor groep 5 en groep 8 op zoek gaan naar
vervanging. De ouders/ verzorgers van de kinderen uit
deze groepen worden hiervan per mail op de hoogte
gehouden.

Het regelen van vervanging
Zoals u wellicht al in de media heeft gehoord, is het
momenteel heel moeizaam om invallers te krijgen. Dat
geldt zeker ook voor ons. Het
personeelsbemiddelingsburo waarbij de Bisschop Möller
Stichting is aangesloten heeft op sommige dagen géén
invallers beschikbaar. Als dat zo is proberen we ook
altijd om intern een oplossing te zoeken door collega’s
te vragen of ze extra kunnen werken, maar ook daar zijn
grenzen aan.
Het niet kunnen vinden van vervanging heeft er toe
geleid dat we voor de afgelopen twee dagen het besluit
hebben moeten nemen om de kinderen van groep 8 te
verdelen over de andere groepen. Dit is voor ons een
noodmaatregel, maar we kunnen helaas niet uitsluiten
dat dit de komende periode nogmaals moet gebeuren.
Als het de groep van uw kind betreft dan wordt u daar
via de mail van op de hoogte gebracht.

73ste Avondvierdaagse van maandag 29 mei
t/m donderdag 1 juni

Herinnering:
De schoolreisjes; actie gevraagd!!!
Uit onze administratie blijkt dat we de helft van het geld
voor de schoolreisjes binnen hebben. Waarvoor dank!
We verzoeken de overige ouders vriendelijk dat
voorbeeld te volgen.
De bijdragen zijn als volgt vastgesteld:
De kinderen van 1,2 betalen
De kinderen van 3,4 en 5 betalen
De kinderen van 6 en 7 betalen
De kinderen van 8 betalen
(incl. slotavond)

€ 15,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 75,00

Zou u het geld willen overmaken op
NL22RABO 0135902770 t.n.v. Ouderraad St.
Thomasschool, o.v.v. schoolreisje….(naam van uw
kind(eren)).
Mocht u de ouderbijdrage van 15 euro per kind nog niet
hebben betaald, maar u wilt dat nog wel graag doen dan
kan dat op onderstaand rekeningnummer:
NL68RABO0135929490
Tnv: oudervereniging Sint Thomasschool
Ovv: naam en groep kind
Let op: dit is een ander rekeningnummer dan voor het
geld voor de schoolreisjes!

MR “St. Thomasschool”
De MR van de St. Thomasschool heeft zich de afgelopen
vergadering verder verdiept in de volgende
onderwerpen:
 De ontwikkelingen in het kader van de IKCvorming.
 Met betrekking tot de verkeersveiligheid van de
Valeriusstraat is er een brief opgesteld die, na
een gegeven akkoord van buurtscholen, aan de
gemeente zal worden gestuurd.
 Het School Ontwikkelingsplan heeft, na het
toevoegen van een aantal voorwaarden,
instemming van de MR gekregen.
 Het vakantierooster heeft een positief advies
gekregen.
 De MR heeft informatie gekregen betreffende
de groepsverdeling en leerkrachtbezetting.
Natuurlijk is tijdens deze vergadering ook stilgestaan bij
de afwezigheid van onze directeur Peter.

Aankondiging volgend Oudercafé
Op maandagavond 12 juni houden wij op school weer
een Oudercafé.
Deze keer zal de avond onder leiding staan van
ergotherapeut Angela Rozema in samenwerking met
Spellekijn Speelgoedwinkel.
Een INSPIRATIE-AVOND over Spel, spellen en spelen!
-Heeft u ook ongebruikt speelgoed in huis?
-Bij u thuis geen inspiratie voor verjaardag en
cadeautjes?
Hoort u regelmatig:
- ja maar, hij speelt vals….
- Ik verveel me….
- Ik heb niets om mee te spelen….
- Het is gewoon niet eerlijk…
Kom dan op 12 juni 2017 om 19.15 uur
Opgeven voor deze bijeenkomst? Dat kan t.z.t. op de
inschrijvingslijst bij het lokaal van je kind of via het
volgende email adres: thomasoudercafe@gmail.com.
Team Oudercafé
Voor een goed gesprek over opvoeden vanuit de
eigenWIJSheid van ouders.

