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JAARGANG 27,  NUMMER 4     1 oktober 2018 

      17  juli 2017 

Agenda 
16 oktober  OR vergadering 

17 oktober  Schoolfotograaf 

22 t/m 26 oktober  Herfstvakantie 

29 oktober  Studiedag (Leerlingen zijn vrij) 

 

 

Pleinkanjers: 
 

Olifanten:  Samantha, Asmara, May Britt 

    

 

 

 

Kinderboekenweek 
Vandaag woensdag 3 oktober is de Kinderboekenweek van 

start gegaan. 

Het thema dit jaar is “Vriendschap”. 

Tot en met 12 oktober vinden er in het kader van dit thema in de 

groepen diverse activiteiten plaats, waaronder een voorlees-

wedstrijd. De winnaars mogen voorlezen tijdens de afsluiting 

van de Kinderboekenweek op vrijdag 12 oktober in de gymzaal. 

Ook dit jaar zijn er voor in de groepen weer nieuwe boeken 

aangeschaft. 
 

 

 
 
 
 

Ouderraad 
De ouderraad bestaat uit ouders die zich vooral praktisch 

willen inzetten voor de school. 

De OR is betrokken bij veel praktische zaken op school en helpt 

mee met het organiseren van diverse activiteiten.  

Door het vertrek van een tweetal OR leden, is de OR dringend 

op zoek naar ouders die zitting willen nemen in deze raad. 

Lijkt het u leuk om mee te helpen bij diverse activiteiten? Neem 

dan contact op met de directeur 

 

 

 

 

 

Schoudercom 
SchouderCom is een veilig en besloten ouderportaal voor 

de online communicatie tussen school en ouders.  

Als u uw kind wilt ziek melden of een dokters- of tandarts bezoek 

wilt doorgeven, willen we u dringend verzoeken dit te melden 

via Schoudercom, de melding komt dan direct bij de betreffende 

leerkracht terecht. 

Tevens kunt u op SchouderCom de kalender en nieuwsbrieven 

bekijken, verslagen van activiteiten in de groep lezen en 

deelnemen aan blogs. Zo blijft u op de hoogte van de gang van 

zaken op school.  

Heeft u nog geen account voor Schoudercom? Stuur dan een 

email naar info@sbodetrapeze.nl. 
 

 

Ouderbijdrage 
Deze week heeft u de factuur voor de ouderbijdrage 2018-

2019 ontvangen. 

De nota heeft  betrekking op de ouderbijdrage en op de bijdrage 

voor het schoolreisje/kamperen.  

Zo heeft u duidelijkheid over de totale kosten voor dit schooljaar. 

Met de feesten in het vooruitzicht hopen we uw betaling zo 

spoedig mogelijk  te ontvangen. 

 

Leerlingenraad 
Afgelopen maandag was de eerste bijeenkomst van de 

leerlingenraad 2018-2019. Alle nieuwe leden werden welkom 

geheten, inclusief de waarnemende leden. Waarnemende leden 

vervangen de groepsvertegenwoordig(st)er bij zijn of haar 

afwezigheid. De leden van de leerlingenraad zijn d.m.v. 

verkiezingen in de groepen gekozen door hun klasgenoten. 

Onder het toeziend oog van meester Richard en meester Eppoh 

zijn de nieuwe leden geïnstalleerd.  

De  vertegenwoordigers hebben allemaal een eigen koffertje 

gekregen met daarin de notulen van voorgaande jaren  en een 

notitieschrift.  

 

 

 

De leerlingenraad bestaat uit:  

 

schoolverlaters:  Lucas    reserve: Eva 

geel:   Johska   reserve: Hikmet 

groen:   Phileine   reserve: Rein 

Tijgers:   Lizzy   reserve: Gio 

Leeuwen:  Lana   reserve: Jeffrey 

olifanten:  Dante  reserve: Asmara 
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