BOEM oktober 2017

Het jaarverslag van 2016-2017
In de bijlage kunt u het jaarverslag van het afgelopen schooljaar 2016-2017 lezen.
Waarom schrijven wij een jaarverslag?
• Het jaarverslag een verantwoordingsdocument voor het bevoegd gezag, het
bestuur van de stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel en het team van de
school.
Voor wie is het jaarverslag?
• Het jaarverslag is een informatiebron voor alle belanghebbenden en
belangstellenden van de school die willen weten hoe de school ervoor staat: ouders,
in het verlengde daarvan de Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR),
instellingen waarmee de school samenwerkt, stagiaires en inspectie.
Hoe ziet de koppeling eruit met het schoolplan en jaarplan?
• Het jaarverslag is een evaluatieverslag op diverse ontwikkelpunten, zoals in het
jaarplan 2016-2017 weergegeven.
Schematisch ziet het er dan als volgt uit:
Schoolplan

Schooljaarplan

Schooljaarverslag

2015-2019

2016-2017

2016-2017

Conclusies trekken, aanpassen en aanbrengen.

Na half negen tassen brengen
Wij merken steeds vaker dat ouders na half negen nog een tas met eten of
gymspullen komen brengen. Dit gaat dan regelmatig gepaard met het geven van nog
een laatste knuffel op de gang of zwaaien door het raam van de klasdeur. Voor ons
en de leerlingen is dat storend. Wij zijn dan, meestal, al begonnen met de les.
Wij vragen u om de tas af te geven bij Karin. Zij zal er voor zorgen dat de tas bij het
kind terecht komt.
Verder willen wij u graag vragen om om half negen afscheid van uw kind te nemen,
zodat wij om half negen met de les kunnen beginnen.

Bericht van de Ouderraad (OR)
Maandag 16 oktober was de eerste OR vergadering van dit schooljaar. Na een
hernieuwd kennismakingsrondje met OR-leden en leerkrachten hebben we
teruggekeken op de laatste activiteiten (sportdag, zomerfeest, schoolfotografie),
vooruitgekeken naar de komende maanden (sint, kerst etc.), en ons gebogen over
de begroting voor de OR-activiteiten in schooljaar 2017-2018. Binnenkort wordt deze
begroting vastgesteld en ontvangt u ook de oproep om de ouderbijdrage te betalen.
Veel leuke BOE activiteiten worden daaruit betaald, zonder ouderbijdrage en
ouderinzet is dat niet mogelijk. Dit jaar hebben we ook een hele mooie creatieve
activiteit in de begroting opgenomen. Wat het precies is blijft nog even geheim,
maar dat het leuk en mooi wordt is zeker.
De eerstvolgende OR-vergaderingen zijn gepland op maandag 6 november 2017 en
maandag 15 januari 2018. Onze vergaderingen zijn toegankelijk voor alle
ouders/verzorgers van kinderen op de BOE, ook zijn wij nog op zoek naar nieuwe
leden dus meldt u aan of kom eens langs.
Hartelijke groet, Ouderraad BOE
Nicole Slegers, Hinde ten Berge, Marjan Luten, Tom Decates en Berend Brock

WANTED
Vermist sinds woensdag 11 oktober Piep hoort bij de schoolfotograaf en zij mist hem
Wie heeft Piep gevonden en brengt hem weer terug naar school?

Sporten met Sciandri in de herfstvakantie
Van 23 t/m 27 oktober is het weer herfstvakantie. Ook deze vakantie kan je weer
lekker sporten met SCIANDRI. Wij hebben leuke activiteiten in het Marnix en
Sporthal Oostenburg! Kijk op de flyer voor het gehele programma.

