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Mogelijke staking woensdag 6 november
Door de vakbonden is een onderwijsstaking
aangekondigd op woensdag 6 november.
Houd u er alvast rekening mee dat de school deze dag
geheel of gedeeltelijk gesloten is.
Zodra we meer weten, zullen we u informeren.
Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober startte de Kinderboekenweek 2019. ‘Reis Mee!’ is het thema. In de klassen
wordt hier aandacht aan besteed.
Koopt u in de periode van 2 oktober t/m 13 oktober een kinderboek bij boekhandel Haasbeek
Herenhof, lever dan een kopie van de bon in bij de leerkracht van uw kind. Dan krijgen wij een
deel van de opbrengst in de vorm van een waardebon, zodat we de schoolbibliotheek weer
kunnen aanvullen met nieuwe boeken.
Vakleerkracht gymnastiek
Met veel genoegen kunnen we u melden dat wij een vakleerkracht gymnastiek hebben benoemd.
Zij gaat vanaf 1 december de gymlessen voor onze school verzorgen.
Dat betekent wel dat gymdagen en-tijden zullen worden aangepast.. Alle groepen van de
Meteoorlaan krijgen gymles op de woensdag. En op de Schelfhorst zullen alle groepen op de
vrijdag gaan gymmen.
Hieronder stelt juf Sandra zich voor!
Beste allemaal,
Ik ben Sandra Buiskool, 47 jaar, moeder van Milan(18) en Bente(16). Ik ben opgeleid aan de
Haagse Academie voor lichamelijke opvoeding en heb in de afgelopen jaren niet
stil gezeten qua ontwikkeling. In 2008 heb ik oa de MRT (Motorisch Remedial
Teaching) opleiding afgerond.
Ik geef al 20 jaar gymles, sinds 2008 ook MRT, op een basisschool in Den Haag en
sinds 2 jaar ook bij Sbo Op Maat.
Via Op Maat hoorde ik dat De Mare op zoek was naar een vakleerkracht gym.
Dat leek mij wel wat! Na 20 jaar Den Haag was ik wel toe aan een nieuwe
uitdaging en hoe fijn is dat dan als dat in je eigen woonplaats kan!
Ik ben inmiddels op beide locaties geweest en het voelde direct goed.
Ik kijk uit naar 1 december, want vanaf die dag zal ik op de woensdag en vrijdagochtend de
gymlessen op De Mare gaan verzorgen.
Groetjes en tot ziens.

Verzoek tot betaling van de ouderbijdrage
Deze week heeft u allemaal een brief ontvangen met het verzoek om de ouderbijdrage te
betalen. Het bedrag is €32,50 per kind.
TSO
Nu de hectiek van de eerste weken achter ons ligt, vragen wij uw
aandacht voor de volgende zaken:
Inschrijfformulieren
Is uw inschrijfformulier bij de TSO afgegeven? Vanwege de AVG wet
mag school namelijk geen persoonlijke gegevens meer aan de TSO
verstrekken. Om de TSO toch goed en veilig te laten verlopen doen wij jaarlijks een beroep op u
om, middels het ondertekende inschrijfformulier, officieel de vaste overblijfdagen van uw kind
aan ons door te geven.
Nog geen inschrijfformulier ingeleverd? Wij verzoeken u dringend het formulier vóór de
herfstvakantie bij uw TSO coördinator in te leveren. Daarna wordt er niet meer vast op uw
kind(eren) gerekend en dient u ze telkens los aan te melden.
Indien u uw kind(eren) niet aanmeldt, zijn we genoodzaakt het hogere tarief van € 3,50 i.p.v.
€2,00 te rekenen.
Verspreiding facturen
In de week van 28 oktober worden de TSO data van september en oktober gefactureerd. De
factuur wordt aan uw kind(eren) meegegeven.
Let op: Indien uw kind onverwachts in de laatste week voor de zomervakantie is geweest, wordt
ook dit bedrag op deze factuur vermeld.
Betaalgegevens invullen
Dringend verzoek om bij uw betalingen altijd het factuurnummer én de naam van uw kind te
vermelden. Dit om te voorkomen dat uw betaling per ongeluk bij een ander kind wordt
weggeschreven en u ten onrechte een herinnering ontvangt.
Groeispurt
Het aantal kinderen dat gebruikmaakt van de TSO blijft nog altijd groeien. Heel graag willen wij
alle kinderen de aandacht geven die ze verdienen. Daarom zijn we op zoek naar
ouders/verzorgers, opa’s/oma’s of andere enthousiaste vrijwilligers, die het leuk vinden om
gezellig met de kinderen te lunchen en toezicht te houden bij het spelen. Hier staat een
aantrekkelijke belastingvrije vrijwilligersvergoeding tegenover én u krijgt regelmatig passende
scholing aangeboden waar u kosteloos aan mee kunt doen.
Wij danken u hartelijk voor de medewerking.
TSO-coördinator
Gelukkig is er iemand gevonden die de functie van Daphne wil gaan overnemen.
Carina Prins is al een tijd TSO-coördinator op de Stromen en gaat de taken van Daphne
overnemen.
Wij zijn heel blij dat Carina dit wil gaan doen.
AGENDA
Woensdag 16 oktober
Woensdag 16 oktober
21-10 t/m 25-10
Woensdag 30 oktober
Donderdag 7 november

Kamp groep 8
Samen in de groep 3a
Herfstvakantie
Samen in de groep 4a
Schoolcommissie-vergadering

