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Interne Begeleiding

Sinds dit schooljaar zijn juf Rebecca en juf
Natascha de intern begeleiders van onze school.
Zij hebben voor hun taken de groepen verdeeld.
Juf Natascha: 1/2a, 1/2b, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a
Juf Rebecca: 1/2c, 1/2d, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b
Tussen het
groen
brengen wij
talenten tot
bloei!

Meester Wim

Onze conciërge, meester Wim, heeft in de
vakantie een geplande hartoperatie ondergaan.
Deze week mocht hij vanuit het ziekenhuis weer
naar huis. Daar zal hij de tijd nodig hebben om
te revalideren. Wij wensen meester Wim veel
beterschap en een goed herstel.
Helaas is er op dit moment nog geen fulltime
vervanging voor meester Wim. Gelukkig hebben
wij een aantal ouders van de oudercommissie
en een vrijwilliger bereid gevonden, tijdelijk de
taken van meester Wim over te nemen. Wij
willen hen bij dezen hiervoor bedanken.

Juf Arianne

In de zomervakantie heeft juf Arianne
onverwachts een oogoperatie moeten ondergaan.
Op dit moment is zij hiervan nog herstellende. Wij
wensen juf Arianne veel beterschap en een goed
herstel.
We zijn heel blij dat het gelukt is goede
vervanging te vinden, juf Iva vervangt juf
Arianne.
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Aanmelden
muzieklessen

Muziekonderwijs is belangrijk voor iedereen.
Het heeft veel invloed op de cognitieve, sociaal
emotionele en creatieve ontwikkeling van
leerlingen. Ook dit schooljaar verzorgt La Bona
Futura weer muzieklessen in de naschoolse
activiteiten.
Voor wie: leerlingen uit groep 4-8
Wat: 10 groepslessen van 30 minuten
Wanneer: vanaf woensdagmiddag 21
september 13.30-14.30
Kosten: € 60,Zelf meenemen: blokfluit en plastic mapje (voor
stencils)
Aanmelden via: muzieklessen@labonafutura.nl
Meld je snel aan, want vol is vol.

Aanmelden naschoolse
activiteiten
Het aanmelden voor andere naschoolse
activiteiten zoals theater les en streetdance
volgt.

Koffieochtend

Op vrijdag 2 september 2022 organiseert de
oudercommissie een koffieochtend voor
(nieuwe) ouders. Hierbij worden ouders
uitgenodigd om onder het genot van een
kopje koffie of thee kennis te maken met
elkaar, de OC en de wijze waarop de
samenwerking bij verscheidene activiteiten
plaatsvindt.

Ouderavond
Bibliotheek ouders

Wij zijn nog op zoek naar een ouder die
ons kan helpen in de bibliotheek op
school.
Het gaat hierbij om één dag in de week
van 08:30u tot 09:30u.
Lijkt het u leuk om te komen helpen,
meldt u dan aan bij juf Shanice via
onderstaand e-mailadres:
shanice.burgerhout@rvko.nl.

TSO

Donderdag 1 september vindt de algemene
ouderavond plaats. We starten met een
plenair gedeelte in de aula alvorens de
leerkrachten in de groep de ouderavond
vervolgen.
Het plenaire gedeelte wordt verzorgd door
Flow in Grow met als thema “Jij en stress…
een hersenles”. In verband met een gebrek
aan ruimte vragen wij u zich aan te melden
via info@donboscoschool.nl.
Tijdspad:
18.45u Inloop
19.00u Start Jij en stress – Flow in Grow
19.45u Pauze
20.00u Voorlichting in de klassen

De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door een groep enthousiaste en ervaren
overblijfmedewerkers.
Lunch en spelen
Tijdens de overblijf krijgen de kinderen gedurende een half uur de tijd om in rust te eten
en te drinken. Daarnaast spelen ze een half uur buiten. De lunch geeft u zelf mee, wij
promoten het eten van een gezonde lunch. Wanneer u uw kind iets lekkers mee geeft
(denk aan een klein koekje of snoepje) vragen wij u hier maximaal 1 stuks van mee te
geven. Het drinken van frisdrank is niet toegestaan. Wilt u ervoor zorgen dat het drinken
in een goed afgesloten beker meegegeven wordt.
Goed om te weten is dat er altijd buiten gespeeld wordt, ook bij regen en kou, dus geef
uw kind gepaste buitenkleding en schoeisel mee.
Aanmelden
U meldt uw kind aan voor het overblijven via de TSO-assistent. Incidentele wijzigingen
kunnen op de dag zelf tot 11 uur in TSO-assistent doorgegeven worden. Bij niet tijdig
afmelden in TSO-assistent, wordt de overblijf dag wel in rekening gebracht.
Betaling
U krijgt maandelijks een declaratie van de voorgaande maand. Bij niet betalen van de
declaratie krijgt u eerst een herinnering, daarna een aanmaning. Hiervoor worden er extra
administratie kosten in rekening gebracht. Voor een betalingsregeling kunt u contact
opnemen met de directie van de school.
Afspraken en regels
Bij het overblijven gelden dezelfde afspraken en regels als tijdens de schooluren. Mocht
het nodig zijn om het gedrag of welbevinden van uw kind tijdens de overblijf te bespreken,
dan wordt er contact met u opgenomen door de coördinator van de TSO. Heeft u vragen
over het overblijven dan kunt u die per mail stellen via TSO@donboscoschool.nl.
Verdere procedures rondom de TSO vindt u op de website www.donboscoschool.nl.
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