Agenda mei:
Meivakantie: maandag 27-04 t/m
vrijdag 08-05
Vanaf 11-05: weer naar school (in
fases)
De wandelvierdaagse gaat niet door
12-05: MR vergadering
15-05: groep 1 t/m 4 middag vrij
20-05: groep 8 rapport
21-05: Hemelvaartsdag
22-05: Vrije dag
25-05: groep 1 t/m 8 vrij
27-05: Nieuwsbrief
27-05: groep 8 oudergesprek
29-05: groep 1 t/m 4 middag vrij
Bijlagen:
 Vacature MR
 Online Koningsspelen
 Nieuws van de Mediacoach
(Nederlandse en Engelse
versie)
 De ThuisBieb-app

Nieuwsbrief mei 2020
Weer naar school
Zoals jullie in de persconferentie van dinsdag 21 april hebben kunnen
horen, gaan na de Meivakantie de Basisscholen weer open.
Wij zijn ondertussen hard bezig om roosters en dergelijke op te maken,
om dit zo prettig mogelijk te kunnen laten verlopen.
Het zal niet zo zijn dat alle groepen tegelijk naar school kunnen komen.
Hoe wij invulling hieraan gaan geven horen jullie zo snel mogelijk van
ons via Ouderportaal.
Gegevens up-to-date in ouderportaal?
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In de vorige nieuwsbrief hebben we uw aandacht gevraagd voor het
doorgeven van wijzigingen in de thuissituatie of in telefoonnummers,
(mail)adressen e.d.
Deze wijzigingen voeren wij dan door in de schooladministratie.
Wij gaan ervan uit dat u zelf uw gegevens in Ouderportaal up-to-date
houdt, zodat u alle informatie die wij via het Ouderportaal sturen kunt
blijven ontvangen. Zeker in deze tijd is dat contact extra belangrijk!
Medezeggenschapsraad (MR)
Beste ouders,
Wat een gekke tijd hè. Hopelijk gaat het
bij jullie goed en is iedereen nog
gezond.
Vanuit de MR willen we ook graag
weten hoe het thuis lesgeven gaat. Wat
zijn jullie ervaringen?
Natuurlijk kunnen jullie dit met de
meesters/juffen van jullie kinderen
bespreken, maar weet dat wij als MR ook voor jullie klaar staan in deze
ingewikkelde tijd. Als jullie opmerkingen, ervaringen en vragen hebben
die jullie graag besproken willen hebben binnen het MR team dan horen
wij dit graag.
Je kan een bericht sturen naar: Info@esthe-esmee.nl
Dit komt dan aan bij mij: Esmée Buscop
voorzitter MR.
Tot slot, hou vol! Namens het MR team

Vacature MR, herhaalde oproep!
Vanaf volgend schooljaar (2020-2021) is er een ouder-vacature voor de
MR. Hanneke Rovers gaat ons na lange tijd verlaten. Wij willen haar
enorm bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren.
Daardoor ontstaat er een vacature voor een ouder lid van de MR, zie
bijlage. Vindt u het leuk om onze MR te versterken? Mail dan uw
gegevens (graag met foto) en motivatie, voor 10 mei, naar de voorzitter
van de MR, Esmée Buscop (info@esthe-esmee.nl). Bij meerdere
aanmeldingen worden er verkiezingen gehouden. Uw motivatie wordt dan
naar de ouders gestuurd, zodat ze weten op wie ze kunnen stemmen.
Voor vragen kunt u terecht bij Esmée Buscop (info@esthe-esmee.nl) of
juffrouw Karin (k.vangrunsven@skpo.nl).
Team Leef! organiseert Online Koningsspelen
Zoals jullie weten zijn er veel evenementen afgelast in verband met het
Corona-virus, zo ook de Koningsspelen, die bij ons op vrijdag 24 april
zouden plaatsvinden.
Team Leef! heeft hier iets op bedacht: de Online Koningsspelen.
In de bijlage staat meer informatie over dit leuke initiatief.
Koningsspelen Medley
De Koningsspelen Medley van Kinderen van Kinderen is via deze link te
beluisteren en bekijken.
Nieuws van de Media Coach
In de bijlage van de Media Coach vind je de 4e editie van de weektips van
Bibliotheek Eindhoven, waarmee je thuis aan de slag kunt gaan.
E-books in de ThuisBieb-app
De deuren van de Bibliotheken zijn gesloten, maar online is de Bibliotheek
open!
Dankzij de ThuisBieb kunnen kinderen in deze periode gewoon
doorlezen.
In de bijlage vind je meer informatie.
Tips voor de Mei-vakantie van Kidsproof Eindhoven
Op deze site staan leuke tips voor de Mei-vakantie in deze Corona-crisis.
https://www.kidsproof.nl/Eindhoven/Blog/vakantie-corona-tips-kidseindhoven.

Fijne meivakantie !

