Straapsels
22 februari 2018
Agenda voor de komende weken
Woensdag 7 maart: studieochtend,
alle kinderen zijn de hele dag vrij
Donderdag 15 maart:
pannenkoekdag
In samenwerking met ouders
vormen we een nog betere school.
Uw steun en mening vinden we
daarom erg belangrijk!
Gezocht:
- GMR-ouder ter vervanging van
Silvia van der Hoeven. Aanmelden
kan bij mikedewit@obsh.nl
- Hulpouders koningsspelen op
vrijdagochtend 20 april 2018 (zie
bijlage). Aanmelden kan bij
jaimyverheijen@obsh.nl
- Twee ouders (lichte voorkeur voor
ouders met kind in de onderbouw
t/m groep 4) voor de werkgroep
huisvesting.
Gaan we bijvoorbeeld voor een
fusering met KC De Rakt, of kiezen
we voor twee scholen in één

gebouw? Ouders kunnen zich z.s.m.
aanmelden bij silkevos@obsh.nl. We
zoeken bij voorkeur twee ouders die
elkaar aanvullen in hun
denkbeelden.
De data waarop de werkgroep bij
elkaar gaat komen zijn voorlopig:
· woensdag 14 maart 2018
· woensdag 4 april 2018
· woensdag 9 mei 2018
· woensdag 30 mei 2018.
Steeds van 14.00 tot 16.00 uur, de
ene keer in KC De Rakt, de andere
keer in OBS De Straap.

Carnaval 2018
We kunnen terug kijken op een zeer
geslaagd en super gezellig carnaval
in Strapersgat.
We hebben er samen met prinses
Joannesy en haar raad van elf een
mooi feest van gemaakt.
Ook op Groningenhof hebben ze
een leuke dag gehad.
Tot volgend jaar weer allemaal!
Alaaaffffff!
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Straapsels
Studieochtend
Op woensdag 7 maart zijn alle
kinderen de hele dag vrij. Dit in
verband met een studiedag van de
leerkrachten.
Pannenkoekdag
Op donderdag 15 maart hebben we
onze jaarlijkse pannenkoekdag. Een
uitnodiging hiervoor volgt, maar dan
kunt u er alvast rekening mee
houden.

Verslag van de MR vergadering
We hebben op 8 februari jl. een MR
vergadering gehad.
De volgende onderwerpen zijn
besproken:
- Vanuit de GMR is uitleg gegeven
hoe de stichting omgaat met
passend onderwijs.
- We hebben gesproken over het
Integraal Huisvestings Plan (IHP).
- We hebben het gehad over de
advisering van groep 8 en het
protocol PO-VO.
- Het NT2 plan is goedgekeurd.
- A.s. dinsdag komt onze directeur
bestuurder Hans Fuchs de MR
bijpraten over IHP en de opvolging
van onze interim-directeur Silke Vos.

Bedelarmbandje kwijt
Een aantal weken geleden is een
leerling bij de gymles van JIBB een
zilveren bedelarmbandje
kwijtgeraakt.
Heeft iemand het bedelarmbandje
gevonden? Graag afgeven bij
meneer Junior.
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