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Informatieochtend
Voeding en eetgewoontes
Maandagochtend 9 maart is er bij ons op
school een informatieochtend voor alle
ouders. Tijdens de bijeenkomst gaan we
gezellig kletsen over voeding en eetgewoontes. Alle ouders zijn welkom. De
koffie en thee staan klaar. U kunt zelf ook
iets lekkers meenemen.
Wanneer:
Maandagochtend
9 maart 2020
Tijd:
8.30 tot 9.30 uur
Waar:
Beneden
In het lokaal naast de ingang
Vriendelijke groet,
Martha en Maxime Verbaas (stagiaire)

10 en 11
maart
Week van
16 maart
Week van
30 maart
9 april
10 april
13 april

Rapportgesprekken
(u wordt hiervoor
uitgenodigd)
Week van de
Lentekriebels
Techniekweek
Studiedag –
kinderen zijn vrij
Goede Vrijdag –
kinderen zijn vrij
Paasmaandagkinderen zijn vrij

Groep 8 en VO
Alle kinderen van onze groepen 8
hebben hun advies VO in ontvangst
genomen. Voor 12 maart moeten de
kinderen aangemeld zijn bij een
school voor voortgezet onderwijs.
Voor meer info volgt u de link:
www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-

GMR
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van BOOR is op
zoek naar nieuwe leden. Ben je benieuwd of dit iets voor jou is? Lees
dan bijgaande folder over de rol en verantwoordelijkheid van de GMR.
Goed om te weten:

scholen/de-overstaproute/
De komende periode gaan zij in de
groep nog hard werken richting de
eindtoets. Wij wensen de kinderen
(en de juffen) succes die laatste
weken.

• De GMR PO begint in september aan een nieuwe zittingstermijn en
treedt einde van dit schooljaar in zijn geheel af;
• Wij zoeken 8 ouders en 8 personeelsleden;
• Lidmaatschap van een MR is niet nodig voor kandidaatstelling, maar
mag natuurlijk wel!;
• Zittende GMR leden kunnen zich opnieuw verkiesbaar stellen;
• De nieuwe leden starten in september 2020 en worden voor een
periode van 3 jaar gekozen.
De oproep tot verkiezingen vindt u ook als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Schooltandarts
In de week van 9 maart komt de
schooltandarts weer op school. Gaat
uw kind al naar de tandarts? Weet u
dat de tandarts gratis is voor
kinderen tot 18 jaar? Als u wilt dat
uw kind ook 2x per jaar op controle
gaat, haal dan een
aanmeldingsformulier bij juf Anja

Bijlagen:
1. Folder GMR
2. Oproep verkiezingen GMR

(administratie). Meer informatie
kunt u vinden op:
www.mondzorgvoorkids.nl
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