school de Ontmoeting

Nieuwsbrief
Hierbij leest U nieuwsbrief 8 van het schooljaar 2018-2019
In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan:
1. Wisseling van de wacht…
2. Even voorstellen!
3. Topondernemers
4. Wist U dat…
5. Hulpouders gezocht in de evenementencommissie
6. Carnavalsfeest
7. Bureau Jong
8. MR 4
9. WK schoolkorfbaltoernooi
10. Te verwachten in de komende weken.
1. Wisseling van de wacht…
Hoewel de lente op dit moment nog wel eventjes op zich laat wachten, stevenen we toch al weer af op
de voorjaarsvakantie.
De afgelopen week hebben wij afscheid genomen van onze directeur Effy van Son. Zij heeft een groot
aantal jaren aan het roer gestaan van onze school. Natuurlijk bedanken wij Effy hartelijk namens het
team en alle kinderen van ‘de Ontmoeting’ voor haar inzet en toewijding en wensen wij haar een hele
fijne tijd toe op haar nieuwe werkplek, basisschool ‘de Tempel’.
Effy draagt het stokje over aan Esther Baten. Vanaf dinsdag 12 februari start Esther als nieuwe
directeur op onze school en heten wij haar van harte welkom. Alle kinderen en het team wensen ook
haar veel succes en plezier op haar nieuwe werkplek. Verderop in deze nieuwsbrief stelt zij zich aan u
voor.
In de komende periode staan de rapporten en rapportgesprekken op het programma.
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2. Even voorstellen!
Graag stel ik me aan u voor. Ik ben Esther Baten en vanaf dinsdag 12 februari
ga ik starten als directeur op SALTO-school de Ontmoeting.
Naast directeur ben ik ook partner en moeder van twee dochters.
Na het afronden van mijn CIOS opleiding, ben ik de lerarenopleiding gaan volgen
aan de PABO. Na het halen van mijn diploma ben ik gestart als leerkracht op
SALTO - school de Klimboom. De management kant had al snel mijn voorkeur.
Op SALTO-school de Klimboom ben ik rol als teamleider gaan vervullen en
doorgestroomd als toegevoegd directielid op SALTO - school de Reigerlaan en
later ook op SALTO-school de Driesprong. Na mijn diploma middenmanagement en schoolleider
startbekwaam ben ik nu met mijn laatste jaar bezig tot schoolleider vakbekwaam. Door mijn studies en
mijn ervaringen als leerkracht, teamleider en directielid, heb ik nu de stap gemaakt tot directeur. Een
mooie, nieuwe uitdaging!
Een aantal weken geleden ben ik al gestart op SALTO-school de Ontmoeting als directie
ondersteuner. Ik heb dus al een hoop mogen zien en beleven.
Dinsdag 12 februari start ik officieel en ik heb er enorm veel zin in. Ik heb al kennis mogen maken met
het team. Ik hecht veel waarde aan de samenwerking tussen ouder – kind – school en vind het
belangrijk om met iedereen kennis te maken. Ik zal de komende tijd mezelf voor gaan stellen aan de
leerlingen in de klassen. Ook nodig ik u als ouder uit om binnen te lopen en kennis te maken. Ik ben
van maandag t/m donderdag aanwezig op de Ontmoeting.
Loop ook gerust binnen voor een praatje of een vraag.
Met vriendelijke groet,
Esther Baten

3. Topondernemers
In de afgelopen periode kwam bij Topondernemers het thema ‘van A tot Z’ aan bod. Hierbij
passeerden allerlei wereld oriënterende onderwerpen de revue in de groepen 4 tot en met 8.
Voor de voorjaarsvakantie wordt dit thema afgesloten.
Na de voorjaarsvakantie starten we met een nieuw thema, namelijk ‘de boerderij’, waarbij
onderwerpen aan de orde komen zoals het leven op het plattenland vroeger en nu, de agrarische
sector hier en in het buitenland, dieren van de boerderij enz.
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4. Wist u dat
-u toegangskaarten kunt bestellen voor het familiecarnaval in Blixembosch? U leest in de bijlage 1 op
welke manier u dat kunt doen.
-‘Wel Thuis’ vrijwilligers zoekt met opvoedervaring? Meer in de bijlage 2
5. Hulpouders gezocht in de evenementencommissie
Sinterklaas is weer geweest, Kerst is ook fijn gevierd en Carnaval komt er bijna aan! Hartstikke leuk
en gezellig, maar….
Deze feesten kunnen we niet vieren zonder jullie hulp!!
Voor ondersteuning bij activiteiten zoekt de evenementencommissie hulpouders die breed inzetbaar
zijn.
Iets voor u? Laat het even weten aan de leerkracht van uw kind.
6. Carnavalsfeest
Vrijdag 1 maart barst het carnavalsfeest echt los op ‘de Ontmoeting’. Dit jaar zijn er voor de kinderen
’s ochtends weer allerlei activiteiten te doen op school, zoals een kapsalon, schminken, film kijken,
spelletjes, kleuren/tekenen/knutselen en natuurlijk hossen. De kinderen hoeven deze dag geen
pauzehap mee te nemen.
Voor deze vrijdag 1 maart vragen wij uw hulp. Intekenlijsten vindt u op de klassendeuren vanaf
woensdag 13 februari.
De kinderen mogen natuurlijk verkleed komen die ochtend. Wij willen tijdens het carnavalsfeest geen
(nep)wapens, confetti en spuitbussen zien!
De kinderen krijgen om 12.15 uur vakantie.
Alaaaaaaaaaaaaaaaaaaf!!!!!
Ook dit jaar mag je in de week van het carnavalsfeest elke dag anders op school komen:
Maandag 25 februari: met een gek hoedje
Dinsdag 26 februari: flower power
Woensdag 27 februari: sjiek de friemel
Donderdag 28 februari: met gekke haren

7. Bureau Jong
Bureau Jong helpt kinderen bij scheiding.
Een scheiding is voor de meeste ouders, maar zeker voor hun kinderen een ingrijpende gebeurtenis.
Ook na een aantal maanden of jaren heeft het vaak nog invloed op het dagelijks leven van zowel de
ouders als ook de kinderen.
Bureau Jong gaat op Saltoschool De Ontmoeting binnenkort starten met groepsbegeleiding aan
kinderen van gescheiden ouders. U leest hier alles over in de bijlage 3.
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8. MR 4
Op maandag 21 januari 2019 is de MR voor de vierde keer bijeen geweest dit schooljaar.
In deze vergadering is het volgende besproken:
•
Schoolbegroting
•
Cultuurbeleid
•
Gezamenlijk ouderbeleidsplan – VVE SPIL centrum De Hettenheuvel
•
Vacature directeur basisschool De Ontmoeting
De volgende MR vergadering zal plaatsvinden op maandag 18 maart 2019 met als starttijd: 18.30 uur.
9. WK schoolkorfbaltoernooi
Op zondag 24 maart 2019 wordt het WK schoolkorfbaltoernooi georganiseerd bij PSV/lifovragen.nl.
Het evenement richt zich op kinderen van de groepen 3 t/m 8 (7 t/m 12 jaar). Ons doel is om kinderen
meer in beweging te krijgen en kennis te laten maken met korfbal.
Informatie over die dag kunt u lezen in bijlage 4.

10. Te verwachten in de komende weken;
10 febr:
Juf Marloes jarig
18-19-25 febr: rapportgesprekken
22 febr:
viering groep1-2
1 maart:
carnavalsviering, school om 12.15 uur uit
4-3 tm 8-3:
voorjaarsvakantie
15-3:
nieuwsbrief 9
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