VRIJDAGBRIEF
Maandag 27 juni 2016
Dinsdag 28 juni 2016
Woensdag 29 juni 2016
Donderdag 30 juni 2016

Studiedag (alle kinderen vrij)

Vrijdag 31 juni 2016

Weeksluiting groep 3 – Nicole en Dave

ALGEMEEN NIEUWS
Verkeer
In de afgelopen periode heeft een werkgroep het onderwerp verkeersveiligheid opgepakt. Dit heeft al
geresulteerd in een klankbordavond waar diverse ouders aan mee hebben gedaan. Daarnaast heeft
het project ‘op voeten en fietsen’ plaatsgevonden. Met succes.
In samenwerking met de regio-afdeling van Veilig Verkeer Nederland, is een filmpje gemaakt om nog
beter aan te geven, hoe we de situatie rondom school op dit moment ervaren. Om een goed plan van
aanpak te kunnen opstellen, hebben we dit gekoppeld aan een enquête voor alle ouders.
Het is de bedoeling dat u die samen met uw zoon/dochter invult. Als elk gezin een keer de We
verzoeken u ook om voor het invullen van de vragenlijst, het filmpje samen te bekijken.
De enquête kan worden ingevuld vanaf maandag 27 juni tot en met vrijdag 8 juli. De uitslag
vormt de basis van het plan van aanpak en we hopen op een hele hoge respons!
Bedankt alvast.
Het filmpje:
Maasveld
De vragenlijst:
Basisschool Het Maasveld

De ouderraad zoekt versterking!
De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. Aan het einde van dit schooljaar heeft onze secretaris,
Rosette Camps, haar 2e termijn van 3 jaar erop zitten en zal ze de ouderraad gaan verlaten. Na de
laatste vergadering dit schooljaar (afgelopen dinsdag) hebben we haar al bedankt en dat willen we op
deze plaats nogmaals doen: Rosette namens alle ouders bedankt voor je inzet afgelopen 6 jaar in de
ouderraad! Bij deze een oproep aan ouders die de functie van secretaris in de ouderraad willen
overnemen of gewoon lid van de ouderraad willen worden. Heeft u interesse, of een vraag, meldt u
zich dan via ouderraad.maasveld@maasveld.akkoord-po.nl. Wil je meer informatie hebben? Kijk op de
nieuwe website van school onder het kopje “OR” of neem even contact op met één van de leden van
de ouderraad.

Fietsje (herhaald bericht)
Een roze kinderfietsje met zijwieltjes is door een ouder bij ons afgeleverd omdat het zonder eigenaar
op de Beekpunge is aangetroffen. De rechtmatige eigenaar kan het komen afhalen. Het staat in de
fietsenstalling. Graag even melden bij de balie.
Avond4daagse – medailles
We hebben nog enkele medailles over van kinderen die aan de Avond4daagse hebben meegedaan.
Heb je er nog geen, maar zou je er wel eentje moeten hebben. Dan mag je die bij Patrick komen
afhalen.
Studiedag donderdag 30 juni a.s.
Tot slot herinneren we u nog een keer aan de studiedag van donderdag 30 juni a.s. De kinderen zijn
die dag vrij. Wij besteden die dag aan de halfjaarlijkse analyse van de toetsresultaten en het opstellen
en bespreken van de nieuwe groepsplannen

JARIG (zaterdag t/m vrijdag)
Datum :
26-06-2016
26-06-2016
27-06-2016
28-06-2016
29-06-2016
30-06-2016
30-06-2016

Naam :
Catharina Dankers
Michelle Thijssen
Jayden Zanders
Isabel Aerdts
Jikke Halferkamps
Tom Oehlen
Siem Willemsen

Uit groep
Groep 7a – de Schapen – Tamara en Geerthe
Groep 3 – De Eekhoorns – Dave en Nicole
Groep 6b – De Konijnen – Nicole en Vivian
Groep 3a – De Eekhoorns – Dave en Nicole
Groep 3a – De Eekhoorns – Dave en Nicole
Groep 6b – De Konijnen – Nicole en Vivian
Groep 4a – De Egels – Joyce en Laura

We wensen de jarigen een fijne verjaardag toe !
Teams “Het Maasveld” & “Spring”

