Nieuwsbrief 3 26 september 2017
Nieuw lid MR
We mogen Janto Djamin van harte welkom als nieuw lid van de MR
Hieronder stelt hij zich voor.
Mijn naam is Janto Djamin en vader van Ian en Benjamin.
Sinds 2005 bij de oprichting van de Pelikaanschool, was ik als vrijwilliger verbonden aan de
school wat ICT zaken betreft. Dit heb ik met heel veel plezier gedaan en was op deze manier
nauw betrokken. De laatste 4 jaar is de school sterk gegroeid en zijn de ICT gerelateerde
zaken overgedragen aan een particulier ICT bedrijf.
Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van mijn kinderen en wil in het
belang van het kind in het algemeen, op een andere manier mijn bijdrage leveren. Ouder
participatie in welke vorm is belangrijk in het onderwijs en hoop met mijn bijdrage anderen
te kunnen inspireren.
Bibliotheekouder gezocht
Lijkt u het leuk om wekelijks te helpen met het netjes houden van de bibliotheek in de
school? Dan bent u van harte welkom! Het zal gaan om het ordenen en labelen van boeken.
Heeft u interesse, stuur dan een mail naar: marjolijn.haarhuis@pelikaanschool.com
Luizenouders gezocht
Wij zoeken nog ouders die na elke vakantie de kinderen bij ons op school willen controleren
op luizen. Het zou fijn zijn als elke groep een luizenouder zou hebben. Mocht u
belangstelling hebben dan kunt u zich aanmelden bij de groepsleerkracht.
Ouderraad
De Ouderraad regelt in samenwerking met de leerkrachten van BS de Pelikaan alle
activiteiten rondom Sinterklaas, Kerst, Carnaval etc. Voor de ouderraad zoeken wij nog naar
ouders die het team komen versterken. We zijn op zoek naar 2 soorten hulpouders:
- Ouders die mee willen vergaderen en activiteiten willen bedenken.
- Ouders die incidenteel willen meehelpen met het voorbereiden van activiteiten en willen
helpen op de dag van de activiteit zelf.
U kunt zich opgeven bij de Ouderraad bij Casper Douma of geef het door aan de
groepsleerkracht van uw kind.

Bonaire Regatta Festival
Tijdens het Regatta festival zal er net als vorig jaar een kermis voor kleine kinderen van
Curacao komen. Voor deze kermis kun je van te voren kaarten kopen voor $10 per dag. Met
deze kaart kunnen de kinderen 3 uur lang van de attracties genieten. De kinderen krijgen
een flyer mee naar huis waarin dit staat beschreven.
Kaarten kunnen vanaf donderdag 28 september bij Anshila worden gekocht.
Belangrijke data de komende weke n
Regatta vakantie
9 t/m 13 oktober 2017

Hartelijke groet,
Gerald Kolenbrander en Klasien Jager

