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Welkom
In januari verwelkomen we Melly, Pepijn en Philly bij ons in groep 1.
Wij wensen hen veel speel, - leer en werkplezier toe.

Nieuws van het team
Vanuit ons onderwijs willen we kinderen begeleiding op maat verzorgen. Soms
hebben kinderen net dat beetje meer nodig. Het zorgteam heeft met
medewerking van het team gekeken naar extra ondersteuning voor de
groepen 1-4 en 5-8.
Vanaf januari 2019 gaat juf Arisha met kleine groepen kinderen werken aan
woordenschatuitbreiding, het vergroten van een motorische en rekenvaardigheden
bij jonge kinderen. Zij gaat volgens een vast rooster op dinsdag en donderdag met
kinderen uit groep 1 t/m 4 aan de slag.
Juf Tanja gaat op maandag en vrijdag kinderen uit de groepen 5 t/m 8
ondersteuning bieden. In onderling overleg met de groepsleerkracht wordt er een
plan van aanpak geschreven. Volgens een vast rooster begeleidt juf Tanja kinderen
in kleine groepen. Hiermee vervallen haar werkzaamheden in groep 3. Juf Tanja
neemt donderdagochtend 20 december afscheid in groep 3.

Schaatsen voor groep 7 en 8
De groepen 7 en 8 gaan op donderdagmiddag 20 december schaatsen op de
overdekte schaatsbaan die op de Markt staat. Het bezoek vindt onder
schooltijd plaats. Rond 12 uur zullen we onder begeleiding van fietsouders per
fiets vertrekken naar het centrum. Rond 14.30 u zullen we weer terug op school zijn.
De school neemt de toegangsprijs voor haar rekening. Als uw kind zelf schaatsen
heeft dan mag hij/zij die meenemen. Er is ook de mogelijkheid om schaatsen te
huren. Wilt u hiervoor € 3 meegeven als uw kind daar gebruik van wil maken?
Handschoenen zijn verplicht op de schaatsbaan dus
vergeet deze niet!
Als u het leuk vindt om te komen kijken dan mag dat
natuurlijk! Wij staan van 12.30 tot 14.00 u op de
schaatsbaan. Bent u niet in de gelegenheid te komen
dan kunt u uw kind ook via de live-stream misschien wel
ontdekken! http://www.hvp.nl/iceworld/wp/livestream/

Tafeltennistoernooi op 28 december
Al eerder deelden we voor de groepen 5 t/m 8 een bericht in Parro over het
tafeltennistoernooi dat wordt georganiseerd door tafeltennisvereninging ODT.
Mocht uw kind zich alsnog willen aanmelden dan kunt dat het beste zelf doen
via de site van ODT (voor meer informatie zie bericht in parro) inschrijven via:
https://www.ttv-odt.nl/basisscholenkampioenschap
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Open dagen voortgezet onderwijs Roosendaal e.o.
Voor de kinderen van groep 8 is het laatste basisschooljaar aangebroken.
Het voorlopige schooladvies is al gegeven en in maart volgt het definitieve
advies. De keuze voor een passende school/brugklas is soms al gemaakt maar
moet vaak ook nog gebeuren. Een bezoekje aan de verschillende scholen kan zeer
zeker helpen een goede keuze te maken. Alle VO scholen houden in januari of
februari 2019 een open dag. Ook voor de kinderen en hun ouders van groep 7 is het
beslist al een aanrader in aanloop naar groep 8 al eens rond te neuzen op een VO
school.
We zetten de open dagen hieronder voor u op een rijtje:
Da Vincicollege
Praktijkonderwijs, VMBO B – VMBO K

19 januari 2019

10.00 – 13.00

Norbertuslyceum
HAVO – VWO – VWO+

12 januari 2019

10.00 – 14.00

Gertrudismavo
MAVO

26 januari 2019

10.00 – 13.00

Jan Tinbergencollege
MAVO – HAVO – VWO – TVWO

19 januari 2019

9.00 – 13.30

Prinsentuincollege (Oudenbosch)
VMBO

12 januari 2019

10.00 – 15.00

Marklandcollege (Oudenbosch en
Zevenbergen):
VMBO – HAVO – VWO

19 januari 2019
(Zevenbergen)
26 januari 2019
(Oudenbosch)
19 januari 2019

10.00 – 13.00

Munnikenheidecollege (Etten-Leur en
Rucphen)
VMBO

9.30 – 13.00
10.00 – 14.00

De GMR is op zoek naar jou als het nieuw lid van haar oudergeleding!
Beste ouders, verzorgers,
Op dit moment zijn er in de Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van OBO (GMR) twee vacatures voor de
oudergeleding. Als jij graag deze interessante functie binnen de GMR vervult
en daarmee een belangrijke rol wilt spelen in de medezeggenschap van
OBO en al haar scholen, laat ons dit weten via onderstaand email adres of
telefoonnummer!
We zoeken iemand die zich sterk betrokken voelt bij onze
onderwijsorganisatie en die medezeggenschap een warm hart toedraagt. In
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de GMR denk en praat je mee over o.a. beleid rond personeel, leerlingen en
scholen, werkgelegenheid, financiën, maar ook over visie en richting van
OBO en haar onderwijs. Als ouder is de GMR bij uitstek de organisatie waar u
invloed uit kunt oefenen op het onderwijs wat uw kind krijgt.
Wat praktische informatie:
Het is helemaal niet noodzakelijk dat een lid van de GMR ook deel uitmaakt
van een MR. Je vertegenwoordigt juist alle ouders en kinderen van al onze
scholen en niet de MR-en.
De GMR vergadert ongeveer 10 avonden per schooljaar en natuurlijk
verwachten we dat je daarbij aanwezig bent.
Verder zijn er geen specifieke eisen of capaciteiten nodig om in de GMR te
zitten. Enthousiasme, interesse en een kritische houding zijn alles wat nodig is.
En natuurlijk een kind wat op een OBO-school zit, maar dat lijkt me logisch.
Als je belangstelling hebt om ons nieuwe lid te worden of graag wat meer
informatie wil, neem dan per mail of telefoon contact met mij op.
Met vriendelijke groet,
Namens de GMR OBO-Wbr,
Richard van Heeswijk, Voorzitter en lid Oudergeleding-GMR
Tel.: 0634324920
Email: clariasgariepinus@hotmail.com

Winterfun…..Roosendaal beweeg!
In januari worden er door het Sport Service Bureau Noord Brabant weer allerlei
sportactiviteiten georganiseerd in het thema van de Olympisch Spelen. Zie
bijgevoegde flyer.

Fijne feestdagen en tot 7 januari!!!
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