Nieuwsbrief 29 augustus 2017

Welkom!
Wat fijn dat jullie er allemaal weer zijn en een hartelijk welkom voor alle nieuwe leerlingen
bij ons op school. We wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe.
Startgesprekken 5 en 7 september
Deze week zullen u en uw kind worden uitgenodigd voor een startgesprek met de leerkracht.
Deze gesprekken zullen worden gevoerd op 5 en 7 september. Het is dit jaar voor het eerst
dat we startgesprekken met alle ouders voeren en dat het kind hierbij aanwezig is. Wij
vinden het belangrijk met alle kinderen en ouders een goede start te maken. Als kind en
ouders kunnen jullie aangeven wat je van dit jaar verwacht en welke zaken voor jullie
belangrijk zijn.
I.v.m. persoonlijke redenen zullen de gesprekken met de kinderen van groep 6 een week
eerder plaatsvinden.
Nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten
Ook dit schooljaar zijn er weer een aantal nieuwe collega`s op school. In de laatste
nieuwsbrief van vorig schooljaar heeft de nieuwe directeur Gerald Kolenbrander zich al
voorgesteld.
Naast de directeur hebben we nog 1 nieuwe leerkracht en 3 nieuwe onderwijsassistenten.
Hieronder stelt de nieuwe leerkracht Judith Aukema zich voor. De onderwijsassistenten
volgen in de volgende nieuwsbrief.
Bon dia,
Ik ben Judith Aukema en nadat ik 7 jaar in Utrecht gewoond en gewerkt heb besloot ik dat
het tijd was voor een uitdaging en een nieuw avontuur. Sinds augustus 2017 woon ik op het
mooie Bonaire en werk ik op de Pelikaan. Ik ben werkzaam in de groepen 3, 4 en 6. Ik wil er
voor zorgen dat de leerlingen graag naar school gaan, nieuwe dingen leren en fijn met elkaar
omgaan. Daar ga ik mij samen met de leerlingen voor inzetten.
Naast lesgeven ben ik graag en veel buiten, houd ik van zwemmen, lezen en beachtennis en
kook ik graag.
Tot ziens! Groetjes Judith.

Vakantierooster 2017-2018
Op veler verzoek hierbij nogmaals het vakantierooster.
Vakantieperiode
Bonaire dag
Regatta vakantie
Koninkrijksdag
Kerstvakantie
Kindercarnaval
Carnaval
Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

6 september 2017
9 t/m 13 oktober 2017
15 december 2017
25 december t/m 5 januari 2018
5 februari 2018
12 t/m 16 februari 2018
29 maart t/m 6 april 2018
27 april 2018
30 april en 1 mei 2018
10 en 11 mei 2018
21 mei 2018
9 juli t/m 17 augustus 2018

Verkeersveiligheid
Met het team is afgesproken dat zij hun auto zoveel mogelijk aan de voorkant van de school
zetten. Op deze manier blijft er zoveel mogelijk plek over voor u als ouder om te parkeren.
Denk ook aan de kiss and ride strook. Op deze strook kunt u uw kind afzetten en direct
doorrijden. Let er wel op dat u uw auto zover mogelijk doorrijdt op deze strook en niet te
lang blijft staan zodat er geen opstoppingen ontstaan.
Informatie avond 14 september
Donderdag 14 september zal de informatieavond plaatsvinden. Tijdens deze avond wordt u
geïnformeerd over de leerstof en de activiteiten die er het komende schooljaar in de klas
van uw kind gaan plaatsvinden. Daarnaast zal er door verschillende externe partijen zoals
logopedist, EOZ, Buitenschoolse Remedial Teachers, huiswerkbegeleiders etc. informatie
worden gegeven over hun expertise en wat zij kunnen betekenen voor u en uw kinderen.
De avond begint om 18.00 uur en eindigt om 20.00 uur. Elke leerkracht zal de informatie
over de groep twee keer geven. De eerste keer van 18.00 uur tot 18.45 uur en de 2de keer
van 19.00 uur tot 19.45 uur. Op deze manier kunnen de ouders die kinderen hebben in
verschillende groepen bij beide leerkrachten aanwezig zijn. Voor, tussentijds of na de
groepsinformatie kunt u een bezoek brengen aan onze informatiemarkt.

Mocht u geen oppas hebben voor uw kinderen dan kunt u gebruik maken van de opvang op
het plein die door de school geregeld wordt.
Tijdens deze avond ontvangt u de kalender voor dit schooljaar.
Nieuwe werktijden office manager
Anshila zal dit schooljaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 07.30 tot 13.00 uur
op school aanwezig zijn.
Nieuw lid medezeggenschapsraad
Vanwege het vertrek van één van de ouders uit de medezeggenschapsraad zijn we op zoek
naar een nieuwe enthousiaste ouder/verzorger. Alle ouders en verzorgers met een kind op
school vanaf schooljaar 2017-2018, kunnen zich kandidaat stellen. Vindt u het leuk om mee
te denken en mee te praten over beleidszaken op school, meldt u dan voor 31 augustus aan
middels een korte motivatiebrief op het volgende emailadres:
medezeggenschap@pelikaanschool.com. Deze motivatiebrief zal gebruikt worden om u aan
alle ouders/verzorgers voor te stellen. Indien er meerdere kandidaten zijn, zullen er zo
spoedig mogelijk verkiezingen gehouden worden.
Voor meer informatie en/of vragen, kunt u zich wenden tot Anne-Mieke Oudshoorn.
Belangrijke data de komende weken:
Startgesprekken
5 en 7 september 2017
Informatieavond
14 september 2017
Studiedag
25 september 2017
Hartelijke groet,
Gerald Kolenbrander en Klasien Jager

