Jaargang 53 Week 24 11 juni 2018

De jarigen van de komende week
Ben Bulsink 5, Rins Bosch 8
Jesse Mols 5
Kayleigh Bergenhenegouwen 13
Raf van Eck 12, Anouk Nabbe 9
Simon Verwijmeren 9
Bas Eijs 8, Peppe Bomers 8
Boris Peeters 6, Lise Wijnen 13
Krijn Martin 6, Selena Mulder 9
Mert Kurt 6, Jay Tutuarima 7
Juf Rebecca
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Studiedag
Groep 1 t/m 8 en SLB
Alle kinderen vrij
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Uitslag MR verkiezingen
Afgelopen ma t/m wo is er massaal gestemd voor de nieuwe leden van de MR. Afgelopen woensdag zijn
door de verkiezingscommissie, onder toezicht van een ouder en een leerkracht, de stemmen geteld.
Liefst 79 stemmen werden uitgebracht.
Na de telling bleek dat Elcke Veldkamp-Schriks en Hilde Evers de meeste stemmen hebben gekregen.
Elcke begint hierdoor aan haar tweede periode in de MR en Hilde aan haar eerste.
We willen Maja Peeters en Anoeska Verharen bedanken voor het zich kandidaatstellen voor de MR.
De verkiezingscommissie was blij met de goede opkomst bij de verkiezingen. Samen met het aantal
kandidaten geeft het aan dat de MR leeft bij de ouders.
De verkiezingscommissie,
Ronald Smidts en Klaas Sipkens

Studiedag
Aanstaande woensdag hebben we onze laatste studiedag voor dit schooljaar. We gaan het jaar evalueren
en vooruitkijken naar het nieuwe. Daarna zullen we onze jaarplannen daarop aanpassen zodat we volgend
jaar weer met nieuwe ideeën van start kunnen gaan!
We wensen de ouders samen met de kinderen een gezellige dag!

MuseumJeugdUniversiteit
Het MJU MuseumJeugdUniversiteit organiseert diverse colleges in diverse musea.
Dit is leuk voor leerlingen die wat uitdaging zoeken. Via onderstaande link zie je alleen de colleges in de
omgeving van Arnhem staan. Maar ze zijn er door heel Nederland en de onderwerpen zijn divers.
Je schrijft je in voor een collegereeks. Je krijgt dus meerdere colleges bij verschillende musea.
Er zijn wel kosten aan verbonden, voor meer informatie kijken bij de betreffende colleges.
https://museumjeugduniversiteit.nl/collegereeksen/ontdek-de-arnhemse-musea-in-vijf-colleges/

Sociale veiligheid
Als school zijn wij verplicht om jaarlijks een leerlingtevredenheidsenquête te houden in groep 7 en 8.
De leerlingen zijn bevraagd op de sociale veiligheidsbeleving middels tien vragen
over de volgende drie onderwerpen:
1. Ervaren sociale, psychische en fysieke veiligheid (2 vragen);
2. Aantasting van de sociale, psychische en fysieke veiligheid (5 stellingen);
3. Het welbevinden van de leerlingen (3 vragen).
Een compleet verslag van de enquête kunt u lezen in de bijlage.
Onze school komt uit op een rapportcijfer van 8,5.
Hier zijn wij uiteraard bijzonder trots op!!!

Vakantiebieb
Het zomercadeautje van de Bibliotheek
Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb neem je ruim 60 e-books overal mee naartoe.
Dat scheelt weer boeken sjouwen. Je kunt de app downloaden van 1 juli t/m 31 augustus.
Ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. Veel leesplezier!

Bijlage


Monitor sociale veiligheid

