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Beste ouders,
In deze nieuwsbrief van de directie vindt u informatie over :
-

Belangrijke data
Hoeksteen PLUS
Armoedepact
Personeelszaken
MR
Directie
Enquête Andere schooltijden

Belangrijke data
Deze weken werken we aan een project over “De gezonde school”.
We vinden het erg leuk om de resultaten hiervan te laten zien.
Iedereen is van harte welkom op donderdag 23 maart tussen 18.30 – 19.30 uur.
U ontvangt nog een flyer met meer informatie over ons project.
Vrijdag 24 maart is het weer pannenkoekendag tussen 11.00 en 12.00 uur. Leuk dat we
dan weer jong en oud samen kunnen brengen !
Hoeksteen PLUS
De nascholingen voor de Lego leerlijn vinden in april en begin mei plaats.
We kunnen dan de laatste maanden van het schooljaar met de Lego aan de slag.
We hebben een zichtzending ontvangen van een nieuwe rekenmethode, waar we de
komende weken wat lessen van uit gaan proberen.
Armoedepact
Alle scholen van Alpha scholengroep en alle gemeenten hebben het Zeeuwse
armoedepact ondertekend. Financiële hulp aan kinderen die anders niet mee kunnen
doen aan activiteiten of lid van een sportclub kunnen zijn, is mogelijk. Op de website van
de school staat alle informatie : www.hoeksteen_wemeldinge.nl onder het kopje : “voor
ouders”.

Personeelszaken
Juf Leanne is terug begonnen met lesgeven op maandagmorgen en vrijdagmorgen in
groep 6/7. Op dinsdag – en donderdagmorgen is ze op school om kinderen extra te
helpen.
We hopen dat het verdere herstel ook voorspoedig zal gaan.
Juf Lucie moet enkele weken rust houden op advies van de huisarts. We wensen haar toe
dat ze snel mag herstellen en terug op school komen.
MR
De MR heeft tijdens de laatste vergadering de begroting van 2017 goedgekeurd.
MR leden hebben deze maand een informatie avond bijgewoond over de voorgenomen
samenwerking of fusie tussen Alpha scholengroep en Nobego. MR leden kunnen advies
uitbrengen aan de GMR, die een standpunt hierin moet bepalen.
In de MR zijn 2 leden van de oudergeleding aftredend en niet herkiesbaar.
Als er ouders zijn die interesse hebben of informatie willen, kunnen ze terecht bij de
voorzitter van de MR, Marjan de Groene. M.deGroene@alphascholengroep.nl
Directie
Telefonische bereikbaarheid : 0630871781
E-mail : D.Bakker@alphascholengroep.nl
Enquête Andere schooltijden
De enquête is door 37 gezinnen ingevuld. De uitslag :
Vindt uw kind de andere schooltijden plezierig?
Ja
30
Nee
3
Maakt niet uit
4

Bent u tevreden over de andere schooltijden?
Ja
34
Nee
3
Op enkele formulieren stonden nog wat tips, zoals :
Zorg voor voldoende tijd om te eten

Voldoende koeling in de zomer
Met vriendelijke groet,

David Bakker
directeur C.B.S. de Hoeksteen

