16 januari 2015

Van SKOMeN naar Lijn 83 Primair Onderwijs

Van de MR

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de basisscholen van
Stichting Katholiek Onderwijs Bergen (SKBO Bergen) en
Stichting Katholiek Onderwijs Maas en Niers (SKOMeN)
gefuseerd en gaan zij samen verder onder de naam
Stichting Lijn 83 Primair Onderwijs, in het dagelijkse
gebruik Lijn 83.
Met de naam Lijn 83 symboliseren de beide organisaties
de verbinding tussen de kernen van Bergen en de kernen
van Gennep en Mook en Middelaar, alwaar de
basisscholen gevestigd zijn.
Door het samengaan van de 6 SKBO basisscholen en de 9
basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs
vanuit SKOMeN, ontstaat een stichting met 16
basisscholen die gezamenlijk garant staan voor de
kwaliteit van onderwijs in de kop van Noord-Limburg en
de toekomstige ontwikkelingen tegemoet treden. Deze
ontwikkelingen liggen vooral op het terrein van verdere
professionalisering van het onderwijskundig personeel,
onderwijsinnovatie met ICT en sociale media en
decentralisatie van de jeugdzorg maar ook van krimp in
leerlingaantallen.
Lijn 83 verzorg basisonderwijs voor bijna 2700 leerlingen
en heeft 282 medewerkers. De voorzitter van het College
van Bestuur is de heer Toon van den Hanenberg.

Naar aanleiding van vragen tijdens onze voorlaatste
vergadering heeft Lisette een protocol “vermissing
leerlingen” opgesteld. Dit protocol is besproken tijdens de
vergadering en zal na kleine aanpassingen te hebben
doorgevoerd aan het docententeam worden voorgelegd.
Op deze manier wordt de in het protocol vastgelegde
werkwijze geïmplementeerd en geborgd.
In dit kader heeft de MR tevens geadviseerd om de
telefoongegevens die per klas aanwezig zijn, over te
nemen in het centrale databestand bij de receptie. Bij
onverwachte afwezigheid van een kind kan dan vanuit
daar contact worden gezocht met de
ouder(s)/verzorger(s).

-----

----De verpleegkundige van de GGD op school.
Het nieuwe jaar heeft zijn start gemaakt en we zijn
inmiddels al weer enkele weken verder.
Het hoort winter te zijn maar de temperatuur en de
hoeveelheid neerslag op zijn tijd doet denken aan een
ander seizoen.
Jammer want er is niets mooiers dan helder vriezend weer
met een zonnetje en dan schaatsten op natuurijs!!
Daar hou ik van!
Gezond en lekker in beweging.
Over gezond gesproken en dan zal ik maar zeggen gezond
van binnen en van buiten, ik wil graag nog even de
spreekuren vermelden voor de rest van het schooljaar.
Mochten er vragen zijn over de gezondheid, de
ontwikkeling van uw kind, of u wilt gewoon even iets
uitwisselen over het wel en wee van uw kind dan hoop ik
dat u me (weer) weet te vinden.
Maandag 2 februari

13.00u-15.30u

Maandag 2 maart

13.00u-15.30u

Maandag 13 april

13.00u-15.30u

Maandag 18 mei

13.00u-15.30u

Maandag 8 juni

13.00u-15.30u

Met vriendelijke groet,
Marianne van der Kruis
Sociaal verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg GGD
Gelderland-Zuid, Telefoon: 088-1447111
e-mail: mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl

Kerstboomverbranding 2015

Meld je aan voor meidenvoetbal bij Eendracht!

Zaterdag 10 januari is de kerstbomenverbranding weer
van start gegaan. Toen hebben Bram, Cato, Marijn, Finn,
Ruben, Sinne, Diede, Lonne en Hella de bomen verzameld.
Het waren er ongeveer 140. Sinne: ”We hebben ook in de
bomen gespeeld”. Bram: ”Ja, we deden bijvoorbeeld
verstoppertje. Dan mocht je je alleen in de bomen
verstoppen”. Toen het zover was, en de bomen ingeleverd
moesten worden, kregen we de 140 lootjes. Die avond
was het zover, de kerstbomenverbranding! Met de loterij
hadden we veel prijzen gewonnen. 3 keer Clevers ijs, easy
fill benzinebon, 3 keer plataan friet, 1 keer bowlen, 1 keer
chinees, knuffel, bal, pim pam pet, skateboard, nerf, dart
spel en een film bon. De nerf was de hoofdprijs.

Na de zomervakantie zijn wij gestart met een
meidenvoetbalteam bij Eendracht (ME6). Wij zijn erg
enthousiast en hebben een gezellig team. Inmiddels is het
wedstrijdteam vol en zijn er meerdere meiden die wel
mee trainen, maar nog geen wedstrijd kunnen spelen. Als
er genoeg nieuwe aanmeldingen zijn, kan er na de
winterstop een tweede meidenvoetbalteam (E-team)
starten.

Bram Geerts (gr 6/7) en Sinne Büchner (gr 7)

Vind je voetballen leuk, ben je tussen de 9 en 12 jaar oud,
en lijkt het je leuk om een keer mee te doen aan een
proeftraining, meld je dan aan bij ons en stuur een mail
naar onze coach Kasper Paardekooper,
email: kp@kp-partners.com.
Als je na twee proeftrainingen ook enthousiast bent
geworden, dan kun je je aanmelden bij Eendracht.
Tot bij de proeftraining?!
Els/Estise/Pip/Rosalie (groep 8), Emma K./Sacha/Hella
(groep 7) en Emma R./Jade/Roos (groep 6)
-----

----Qi Kids
Op woensdag 21 januari start een nieuwe tweewekelijkse
cursus Qi Kids in Molenhoek.
Bij Qi Kids gaan we ‘bewust bewegen’. Je voert rustige,
korte bewegingen uit die je een aantal keer herhaalt.
Oefeningen waarbij je met beide voeten stevig op de
grond leert staan, weg van de gedachtes in je hoofd.
Iedereen doet de oefeningen op zijn manier en kan lekker
zichzelf zijn. Qi Kids brengt je weer in balans, geeft je rust
en kracht!
Qi Kids wordt in een klein groepje gegeven en is er voor
kinderen van groep 3 t/m groep 8. Er wordt gewerkt met
een 5- of 10-rittenkaart zodat bij een kinderfeestje de les
eens overgeslagen kan worden. Neem voor een proefles
contact op.
Meer informatie kan je vinden op www.hildedesmet.nl,
024-3568498
-----

Beste jongens en meisjes,
Het nieuwe jaar is alweer even bezig, maar toch willen wij
jullie via deze weg nog een gelukkig, gezond, sportief en
creatief 2015 toe wensen!
Ook in 2015 zijn er allerlei leuke sportieve en creatieve
activiteiten waar aan jij, meestal gratis, kunt deelnemen!
Op deze manier kun je lekker actief bezig zijn, samen met
vriendjes of vriendinnetjes én ontdekken welke talenten
jij hebt en wat jij nou écht leuk vindt om te doen in je vrije
tijd.
Ben jij al lid van onze nieuwsbrief? Inschrijven kan via
www.doejemee.nu Hier kun je ook allerlei leuke foto’s
vinden van onze activiteiten. Of like de Facebookpagina
van Stichting Doejemee en blijf zo op de hoogte van het
laatste nieuws!
Meedoen? Of weten wat er nog meer te doen is bij jou in
de buurt?
Ga dan naar www.sjorssportief.nl

---Belangrijke data
23 januari vrije vrijdag voor groep 1 t/m 3
29 januari studiedag team, alle kinderen vrij
02 februari (maandag) Tierelier Info
02 februari informatieavond voor ouders: Positive
Behavior Support, aanvang 19.30u
16 februari t/m 20 februari voorjaarsvakantie

