Nieuwsbrief 3
25 november 2020

Hallo kinderen, leerkrachten en ouders,
Dit is al weer de derde nieuwsbrief van dit schooljaar.
Ik begin maar met Corona, want dat is het nieuws wat ons allemaal bezig houdt.
We gaan weer de goede kant op. Nu maar duimen dat het doorzet. De school is in deze
tweede golf gelukkig gewoon open kunnen blijven en we hebben verhoudingsgewijs weinig
besmetting op school gehad. Wel blijft het een passen en meten met de bezetting van de
groepen. Regelmatig moet er een leerkracht getest worden en dan kan die minimaal 1 dag
geen les geven. Invallers zijn er nagenoeg niet. We hebben dan ook helaas een paar keer
een groep naar huis moeten sturen.
Sinterklaas heeft gezegd dat als alles goed gaat, hij naar school komt.
Omdat het nu passen en meten is, komt hij een dagje eerder en wel op donderdag 3
december. De kinderen zijn dan op 4 december vrij.
Helaas kunnen er bij de intocht geen ouders aanwezig zijn.
Nu maar duimen dat het met Sinterklaas goed blijft gaan en dat ook hij niet ziek wordt.
Omdat Sinterklaas op donderdag 3 december komt, zijn de ontwikkelgesprekken verplaatst
naar dinsdag 8 en donderdag 10 december.
Dit geldt niet voor groep 1/2B.
Het bestuur van INOS heeft besloten dat oudergesprekken zoveel mogelijk digitaal plaats
moeten vinden. De ontwikkelgesprekken zullen dan ook zoveel mogelijk digitaal gehouden
worden. U krijgt hier komende week nog meer informatie over.
Sinds de herfstvakantie zijn we op school gestart met “Ontdek je talent”.
Na schooltijd zijn er voor de kinderen een viertal gratis activiteiten.
Dit zijn koken, fotografie, kleien en dansen. Er wordt al druk gebruik van gemaakt.
In 2021 gaan we hier mee door en willen we nog meer activiteiten aan gaan bieden.
Op die manier hopen we voor alle kinderen iets leuks te hebben.
Groetjes, Meneer Leon
P.S.
Heeft u de schoolapp nog niet op uw telefoon.
Download hem snel want anders mist u belangrijke informatie over de
school.
Onder het kopje persoonlijke inlog kunt u zich als ouder koppelen aan uw
kind zodat u dan ook de informatie die alleen voor u als ouder bestemd is
kunt volgen.
Voor meer info en hulp kunt u terecht bij juffrouw Marijke.
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Laat je zien in het verkeer!!!
Enkele weken geleden kwamen de kinderen van groep 6/7 in alle klassen een
presentatie geven over zichtbaarheid in het verkeer.
Opvallen in het verkeer is, zeker in de komende donkere wintermaanden,
ontzettend belangrijk.
Zorg ervoor dat je dus goed

zichtbaar

bent.

En dan gaat het niet alleen om goed werkende fietsverlichting, maar ook om zichtbaarheid
van de fietser of voetganger zelf.
Draag felle kleding, zodat je vanaf een afstand goed te zien bent.
Wel zo veilig voor alle verkeersdeelnemers! Alle kinderen hebben vanwege deze actie een
fluorescerende sticker gekregen……………………………..

Dus: laat je zien!

Olympiashow groepen 4 en 8
Op vrijdag 13 november was het dan zover. De eerste Olympiashow van dit schooljaar.
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Mocht u nog geen geld voor de DVD of een USB stick hebben ingeleverd, doe dat dan snel.
Dan zorgen we ervoor dat ook u mee kunt genieten!

Nieuwe (vice)voorzitter GMR INOS
De GMR heeft een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter!
Na de verkiezingen en met de komst van de nieuwe leden werd het tijd voor een nieuwe
rolverdeling. We zijn erg blij dat ons nieuwe lid Sharon Hiemstra de taak van voorzitter op
zich neemt. Samen met het ouderlid Jan-Willem Thoen, de nieuwe vicevoorzitter, heeft
de GMR een sterke basis om mee te praten, mee te denken en mee te beslissen over
bovenschools INOS-beleid.
Hieronder stellen zij zich voor:
Mijn naam is Sharon Hiemstra en ik woon in Breda. Ik ben 35 jaar en ben getrouwd met
Jeroen. Wij hebben 3 kinderen, een meisje van 5, een jongen van 3 en een jongen van 1 jaar.
Ik ben binnen INOS zo’n 11 jaar werkzaam. Ik ben begonnen op het VSO Breda
College als leerkracht, na heel wat jaren ben ik sinds kort werkzaam op Ons Sbo en van de
vele rollen nu in de rol van Intern begeleider. Sinds dit jaar lid geworden van de GMR en ik
mag de voorzittersrol op me nemen. Ik heb er enorm veel zin in om met de leden samen te
brainstormen over allerlei zaken rondom personeel, onderwijs en financiën. Naast mijn werk
zit ik binnen de tennis in het verenigingsleven en houd ik van gezelligheid!
Ik ben Jan-Willem Thoen, trotse vader van 3 jongens waarvan onze jongste Floris op SO het
Kasteel zit. Sinds 2 jaar zit ik als ouderlid in de GMR en de GMR commissie financiën.
Er gebeurt een hoop in het onderwijs, zeker in deze uitdagende corona tijd en ik vind het erg
mooi om mijn steentje bij te kunnen dragen en het ouderperspectief te kunnen geven.
Ik heb er veel zin in om als vicevoorzitter samen met alle leden van de GMR een goede en
zinvolle invulling te geven aan de medezeggenschap binnen INOS.
Mocht je vragen hebben aan de GMR dan kun je altijd contact opnemen via het mail adres
gmr@inos.nl
Wil je meer weten over de GMR? Ga naar https://inos.nl/wie-zijn-wij/medezeggenschap/

Hulp in de schoolbieb gezocht!
Kunt uOuderbijdrage
af en toe op woensdag of vrijdag een ochtendje helpen?
Beste
ouders,
Dan horen
wij dat graag!
Uit de ouderbijdrage worden diverse activiteiten rond feestdagen betaald.
Loopt
u dan
bijontvangen,
juf Marijke word
van deuitgegeven
receptie ofaan
beltdeofkinderen.
Alle
het
geld langs
dat we
mailt u haar:
marijke.tholhuijsen@inos.nl.
Vanwege
Corona
hebben we vorig jaar een aantal feesten niet gevierd, omdat de school dicht
was.
Het geld
dateen
hierdoor
niet
is we
uitgegeven,
wezeker
natuurlijk dit jaar extra uit.
We werken
met
rooster,
dus
kunnen ugeven
vast en
We
hopen op
dit de
voornamelijk
kunnen
bij de schoolreis.
inplannen
ochtenden te
waarop
hetdoen
u schikt.
We hebben dit jaar ook te maken met beperkingen, vanwege het coronabeleid.
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Het blijft dus belangrijk dat we ook dit jaar uw ouderbijdrage ontvangen.
Met vriendelijke groet, De oudervereniging

Kennismakingsgesprekken
De zomervakantie is voorbij en we zijn weer gestart met een nieuw schooljaar.
Uw kind(eren) krijgt les van een nieuwe juf of meneer.
Daarom willen we ook zo snel mogelijk met u kennis maken.
We nodigen u uit voor een kennismakingsgesprek, waar onder andere de lesstof van het komende
schooljaar wordt besproken en praktische zaken met u worden doorlopen.
Het gesprek zal ongeveer 10 minuten duren.
Op dinsdag 3 en donderdag 5 september worden deze kennismakingsgesprekken gehouden.
Hiervoor heeft u kind afgelopen maandag een brief meegekregen mét inleverstrookje.

Groeten Team Olympia
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