MAANDMEDEDELINGEN
BOMBARDON

oktober/november 2021
Bereikbaarheid De Bombardon
ma, di, do, vr van 8.15 tot 16.30 uur
en woe van 8.15 tot 15.30 uur
tel. 036-5373560
e-mail:administratie@bombardon.asg.nl
website: www.bombardon.asg.nl
___________________________________

BELANGRIJKE DATA
In aanvulling op de jaarkalender die alle
ouders hebben gekregen.
vrijdag 15 oktober
alle leerlingen vrij
maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober
herfstvakantie
dinsdag 9 november
schoolfotograaf

MAANDMEDEDELINGEN
Per jaar ontvangt u tienmaal de
maandmededelingen.
Komend jaar mag u ze verwachten op:
18-11, 23-12, 3-2, 24-3, 12-5 en 30-6

PERSONEEL

Wij werken op school met het
communicatiesysteem Social Schools.
Als ouder van een nieuw kind ontvangt u
na inschrijving op school een brief met
een activeringscode.

Fijn nieuws, bijna alle juffen en meesters
van de Bombardon zijn aanwezig!
Juf Marissa gaat eind oktober de
Bombardon verlaten.
Zij heeft een nieuwe baan in de Jeugdzorg.
Gefeliciteerd juf Marissa, heel veel plezier
en geluk in je nieuwe baan!
Juf Kirsten komt half december terug van
zwangerschapsverlof.

NIEUWE LEERLINGEN

Fijn dat we weer nieuwe leerlingen en hun
ouders mochten verwelkomen op de
Bombardon.

In de maanden september en oktober zijn
er voor iedere ouder
kennismakingsgesprekken (geweest).
U heeft hiervoor een uitnodiging van de
leerkracht van uw kind ontvangen.

ABSENTIES LEERLINGEN

Is uw kind ziek, afwezig of om een andere
reden niet op school?
Op de Bombardon willen we dat heel
graag weten!
Sandie of Wendy van de administratie zijn
iedere dag vanaf 8.15 uur aanwezig om de

telefoon op te nemen of, als u de
voicemail heeft ingesproken, uw berichtje
af te luisteren. U kunt uw kind ook ziek
melden via Social Schools.
We maken ons zorgen als uw kind zonder
bericht niet aanwezig is en zullen dan
contact met u opnemen.
Wilt u ervoor zorgen dat we de juiste
telefoonnummers hebben zodat we u
altijd (vooral in geval van nood) kunnen
bereiken.

VERLOFAANVRAAG
We krijgen regelmatig aanvragen voor
verlof buiten de reguliere schoolvakanties
en lesvrije dagen om. Soms zijn wij
genoodzaakt een verlofaanvraag af te
keuren, omdat er geen sprake is van
gewichtige omstandigheden. Wij verlenen
verlof op basis van de wet op de
leerplicht.
Kijk voor meer informatie op
www.almere.nl/leerplicht

FOTO- EN FILMOPNAMES
MEDICIJNEN

Soms worden er bij ons op school foto’s
gemaakt (feesten, schoolkamp enz.).
Tevens wordt er af en toe gefilmd,
bijvoorbeeld voor studies van leerkrachten
met betrekking tot leerkrachtgedrag.
U heeft u, via uw kind, een formulier van
ons ontvangen waarop we u vragen
schriftelijk aan te geven waar u wel of niet
bezwaar tegen heeft, zodat wij rekening
met uw wensen kunnen houden.

Een deel van de leerlingen gebruikt
medicijnen.
Voor sommige kinderen geldt dat zij ook
onder schooltijd medicijnen nodig hebben.
Dit doen wij alleen in overleg en met
schriftelijke toestemming van u als
ouders/verzorgers (volgens het
medicijnprotocol van de Bombardon).
Vorige week, heeft u via uw kind, een
formulier ontvangen waarop wij u vragen
aan te geven wat de afspraken zijn
rondom de medicatie van uw kind.

Wij vragen u om bij veranderingen in de
medicijnafspraken dit zowel mondeling als
schriftelijk (formulier invullen) aan de
leerkracht door te geven.
Zoals u zult begrijpen is het van groot
belang om hier zeer zorgvuldig mee om
gaan.

hele school complimentenkaartjes
uitgedeeld. Een leuke tip om hier thuis
mee verder te gaan, zijn de zogenaamde
broodbriefjes. Kijk eens op de website van
www.broodbriefjes.nl

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
PBS OP DE BOMBARDON

Deze week heeft de eerste vergadering
van het schooljaar plaatsgevonden en is
de ouderbijdrage vastgesteld.
De brief met informatie hierover is
verstuurd. Wij willen hierbij benadrukken
dat het om een vrijwillige bijdrage gaat.
De medezeggenschapsraad bestaat op dit
moment uit drie personeelsleden en slechts
twee ouders.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
ouder, het liefst uit de onderbouw.
Nieuws vanuit PBS
Ouders, welkom terug in school! Wat fijn
om elkaar bij de start van de dag en/of
tijdens gesprekken weer te mogen
ontmoeten in school!
Ook de leerlingen hebben inmiddels weer
hun draai kunnen vinden in de groep. De
eerste periode van dit schooljaar stond in
het teken van “samen” en het creëren van
een fijne sfeer in de groep. Passend bij
onze visie en werkwijze als PBS-school.
Het thema van de Week tegen Pesten van
27 september tot en met 1 oktober sloot
hier ook goed op aan. Daarom hebben wij
hier in de groepen op een creatieve PBS
manier aandacht aan besteed, zoals het
werken met complimenten. Dit werd in
alle groepen op hun eigen manier en
niveau gedaan. Ook werden er door de

De MR vergadert elke schooljaar zes
keer!!De vergaderingen vinden meestal
plaats, afgewisseld met elkaar, op de
dinsdag en de donderdag.
De vergaderingen vinden op school plaats.
De vergadertijd is van 19.30 – 21.00 uur.
Voorafgaand aan de vergadering ontvangt
u de agenda en informatie over de te
bespreken onderwerpen. Van de
vergadering worden notulen gemaakt.
Hoe kunt u lid worden?
Heeft u interesse? Maak dit kenbaar op
het mailadres van de MR:
mr@bombardon.asg.nl.
U mag het ook bij de groepsleerkracht van
uw kind aangeven.

