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Beste ouders/verzorgers
Hierbij de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. De
nieuwsbrief zal maandelijks op de laatste donderdag (mits het
een lesdag is) verschijnen.
Met vriendelijke groet,
Rijk van Ommeren en Margreet Ouwehand

Kinderboekenweek
Op woensdag 2 oktober hebben wij een
feestelijke opening gehad van de
Kinderboekenweek 2019 met het thema
‘Reis je mee’. Op het plein is gedanst door
‘reizigers, piloten en stewardessen’, een
gezellige boel! U heeft het programma via
Parro ontvangen. Er staan veel leuke
activiteiten gepland.

Schoolkassa
Als proef maken we gebruik van het programma 'Schoolkassa' om de vrijwillige ouderbijdrage
te innen. Dat is zowel voor u als voor de school eenvoudiger dan het voorheen ging. De
eerste ervaringen zijn positief: veel ouders hebben de bijdrage al betaald, ruim 60%. We
hopen dat de opbrengst nog gaat groeien. In de schoolgids kunt u nalezen waar de
ouderbijdrage voor wordt gebruikt. Schoolkassa verstuurt automatisch herinneringen; als u
niet betaald heeft, dan krijgt u een aantal keer een app of een mail. Aan het einde van het
jaar wordt het programma geëvalueerd.

Schooltijden
Al enige tijd zijn er vragen rondom het veranderen van schooltijden. Een verandering van
schooltijden is ingrijpend en moet zorgvuldig worden afgewogen. Dit schooljaar gaan wij dat
onderzoeken. Het doel is aan het einde van dit schooljaar een besluit te nemen over de
toekomst van de schooltijden van onze school. In het najaar gaan we hier eerst met het team
over in gesprek. Na de jaarwisseling plannen we ook een aantal momenten om met u als ouder
van gedachten te wisselen. Er komt veel kijken bij dit proces en we nemen dus ook de tijd om
goed onderzoek te doen zodat we einde van het jaar een besluit kunnen nemen dat breed
wordt gedragen. Wat de uitkomst daarvan is staat nog volledig open.

Oproep vrijwilligers overblijf gezocht!
Welkom bij ons gezellige team TSO! Wij zien u graag als collega TSO om ons te helpen bij het
overblijven. Er is een tekort aan vrijwilligers om de overblijf, en dus de kinderen, te
begeleiden bij het eten. U hulp is van harte welkom! Er staat een leuke vergoeding tegenover
en andere leuke extra’s. U kunt contact opnemen met de coördinator van de TSO door te
mailen naar: TSO.Brugghenschool@gmail.com

Vervangen, hoe dan?
Op welke manier wij de vervanging regelen bij bijvoorbeeld ziekte van een leerkracht is een
veelvoorkomende vraag. Zeker met de herfst- en winterperiode in het vooruitzicht is het
goed om hierover iets te melden. De eerste aanspraak wordt gemaakt op een zgn.
vervangingspool. Ervaring is dat deze veelal geen oplossing biedt. Daarna wordt gekeken of er
intern een oplossing te verzinnen is, er kinderen wellicht verdeeld kunnen worden of toch
niet opgevangen kunnen worden op school. Pas dan doen wij een beroep op u als ouder om
uw kind thuis op te vangen. Voor wie geen opvang kan regelen bieden wij de mogelijkheid
op school om de kinderen op te vangen. Ook dit zal in een andere groep zijn.

Aanmeldingen nieuwe leerlingen
Het aantal aanmeldingen op school van nieuwe leerlingen loopt gestaag door. Heeft u
broertjes en zusjes die nog aangemeld moeten worden? Loopt u even binnen bij de directie
voor een aanmeldformulier.

Buren
Onze overburen bij de hoofdingang aan de Schimmelpenninckstraat hebben ons laten weten
overlast te ervaren van parkerende auto’s onder hun slaapkamerraam. Het verzoek om bij
het ophalen van uw kinderen is dan ook gebruik te maken van de parkeervakken.

Agenda
Continurooster kinderen 14.15 vrij: 18 oktober
Herfstvakantie: 21-25 oktober

Fijne vakantie!

