MAANDMEDEDELINGEN
BOMBARDON

november/december 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 3 december
Sinterklaasfeest op school; leerlingen zijn
om 12.30 uur vrij

woensdag 22 december
Kerstfeest op school, lunch of diner.
Nadere info volgt, afhankelijk van
maatregelen RIVM
donderdag 23 december
rapporten uitdelen

vrijdag 24 december
alle leerlingen zijn om 12.30 uur vrij

LEERKRACHTENTEKORT

maandag 27 december t/m
vrijdag 7 januari
kerstvakantie
maandag 10 januari
eerste schooldag na de kerstvakantie

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

PERSONEEL

Juf Kirsten komt half december terug van
zwangerschapsverlof.
We gaan eind december afscheid nemen
van juf Wendy van de groep Hoorn en van
juf Leonie van de Klarinet en de Bugel.
Juf Wendy wordt leerkracht op een
andere basisschool.
We wensen hen beiden heel veel plezier
en succes en zullen ze gaan missen.

Blij zijn we met het feit dat het op de
Bombaron al vanaf de zomervakantie tot
aan nu lukt om voor alle leerlingen en alle
groepen een vijfdaagse schoolweek te
bieden.
Wel merken we de laatste weken dat we
weer meer en meer dagelijks collega’s
missen in verband met het testbeleid
en/of quarantaine volgens de richtlijnen
van het RIVM.
Tot nu toe is het steeds gelukt om het
intern op te lossen, maar de
verwachtingen zijn dat in de aankomende
periode weer meer een beroep op u
moeten doen om uw kind thuis op te
vangen.
Dit vragen we aan u op het moment dat
wij onvoldoende zorg kunnen dragen voor
de veilige en vertrouwde omgeving voor
de leerlingen op die dag.

NIEUWE LEERLINGEN

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

SOCIAL SCHOOLS

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.
Mocht het u niet lukken een account aan
te maken, kunt u altijd onze hulp hierbij
vragen.

AANPAK VERKEERSSITUATIE ROND
SCHOOL

De Bombardon is een school voor
kinderen uit heel Almere. Dit betekent dat
veel ouders/verzorgers hun kind met de
auto naar school (moeten) brengen.
Daarnaast komen er ook kinderen naar
school via leerlingvervoer. Dit zijn de
kinderen die met de schoolbus reizen of
die met taxibusjes naar school komen.
Ook reizen kinderen met de stadsbus naar
de Bombardon en lopen vanaf de bushalte

aan de Romy Schneiderweg of de
Bunuellaan naar school. Gelukkig komen
er ook (steeds meer) kinderen met de fiets
naar school.
Alle vervoersbewegingen die er voor en
door onze leerlingen gedaan worden om
naar en van school te reizen, maken dat
de verkeerssituatie rond school op
sommige momenten onoverzichtelijk is.
Het risico op onveilige situaties is te groot!
Dit zeker nu we de winter ingaan en het ’s
morgens buiten nog donker zal zijn.
De gemeente Almere en de politie hebben
(op eigen initiatief) onderzoek gedaan
naar de verkeerssituatie rond onze school.
Op diverse momenten is de situatie
geobserveerd en er is een enquête gedaan
bij onze buurtbewoners. Uit zowel de
observaties als de informatie, ingewonnen
bij onze buurtbewoners, blijkt dat
verbeteringen zeer noodzakelijk zijn.
Als school blijven wij ons inspannen om de
situatie voor onze leerlingen zo veilig
mogelijk te houden. Wij zijn op het
schoolplein voor- en na schooltijd
aanwezig en doen ons best om de
busstrook en de taxiplaatsen (privé)
autovrij te houden, zodat deze voertuigen
goed kunnen parkeren en de leerlingen
veilig in- en uit kunnen stappen.
Het helpt daarbij enorm als u zich qua
parkeren aan de verkeersregels houdt. Dit
kan betekenen dat u iets verder van
school moet parkeren en een stukje moet
lopen om uw kind naar school te brengen
of op te halen.
De politie gaat controleren en bekeuren
wanneer er geparkeerd/gestopt wordt op
plekken waar dit niet is toegestaan. De
gemeente heeft in het Filmwijkplan
middelen gereserveerd om extra
parkeerplaatsen te realiseren.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

SPOED SPOED SPOED
Onze medezeggenschapsraad is met grote
spoed op zoek naar enthousiaste,
betrokken ouders die met ons mee willen
denken over het beleid van de school.
We vergaderen zes keer per jaar op een
avond van 19.30 tot 21.00 uur.
Bent u toevallig die ouder?

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.

