
                                                                                           

 
MAANDMEDEDELINGEN  

BOMBARDON 

 
 

                            maart/april 2022 
 
 
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 
 
woensdag 30 maart 
Lesvrije dag; alle leerlingen zijn vrij 
 
vrijdag 15 en maandag 18 april 
Paasweekend; alle leerlingen zijn vrij 
 

maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 
meivakantie 
 
maandag 9 mei 
eerste schooldag na de meivakantie 
 
MAANDMEDEDELINGEN 
komend jaar mag u de mededelingen nog 
verwachten op: 12-5 en 30-6                           
 

mailto:administratie@bombardon.asg.nl
http://www.bombardon.asg.nl/


                                                                                           

 
PERSONEEL 
 

 
 
Juf Donna gaat vanaf 22 april genieten van 
haar zwangerschapsverlof.  
 
 
LEERKRACHTENTEKORT 
 

 
 
Blij zijn we met het feit dat het op de 
Bombardon al vanaf de zomervakantie tot 
aan nu lukt om voor bijna alle groepen een 
vijfdaagse schoolweek te realiseren. 
 
 
CORONA 
 
Op de Bombardon missen we nog 
dagelijks collega’s vanwege de   
maatregelen RIVM rondom Corona bij een 
positieve zelftest. 
Wij proberen de afwezigheid waar 
mogelijk intern op te lossen. 
Uiteraard volgen we samen met ons  
bestuur ASG, de ontwikkelingen zorgvuldig  
en zullen we waar nodig aanvullende 
acties ondernemen. 

 
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. 
Inmiddels heeft 95 % procent van al onze 
ouders/verzorgers een Social Schools 
account. Daar zijn we heel blij mee! 
Dit zorgt ervoor dat de communicatie 
tussen school en ouder(s)/verzorger(s) 
snel kan verlopen. 
 
OUDERBIJDRAGE 
 
Eerder dit jaar is er een brief uitgegaan 
met de vraag of u geheel vrijwillig een 
ouderbijdrage wil doen zodat wij leuke 
activiteiten voor onze kinderen kunnen 
blijven organiseren. Een percentage 
ouders heeft hier gehoor aan gegeven. 
Mede dankzij de ouderbijdrage hebben we 
een gezellige verjaardagendag gehad. 
 

              



                                                                                           
 
 
Een quote uit een klas: 
Juf, hoe kan het eigenlijk dat alle juffen 
meesters op dezelfde dag jarig zijn? 
Omdat je hier alleen mag werken als je op 23 
maart jarig bent. Dat is het eerste wat 
meester Wim vraagt als je komt solliciteren. 
Echt? 

Ik heb de leukste baan!❤️ 
Bedankt voor de fijne verjaardag. Ik heb me 
nog nooit zo jarig gevoeld (in maart...) 
 

Nu komen er natuurlijk nog meer gezellige 
feestjes aan zoals Pasen en voor elke 
vakantie het grote springkussen. 
 

 
 
Mocht het u ontschoten zijn en wilt u 
alsnog vrijwillig een bijdrage doen dan kan 
dit natuurlijk als volgt: 
 
De ouderbijdrage is door de MR 
vastgesteld op € 28,00 voor de leerlingen 
die vanaf het begin van dit  schooljaar op 
school zaten. Mocht uw kind pas in januari 
of later gestart zijn dat is het bedrag 
verminderd tot € 15,00.  
 
Mocht uw kind in de Triangel zitten dan is 
het bedrag op € 14,00 vastgesteld. 
Natuurlijk is het ook mogelijk de 
ouderbijdrage in termijnen te betalen. Dit 
kunt u bij Sandie en Wendy van de 
administratie aangeven.  

 
 
Het nummer waarop het bedrag kan 
worden gestort is: NL40INGB0001909618 
t.n.v. ASG inzake SBO De Bombardon met 
als omschrijving: ouderbijdrage en naam 
en groep van uw kind. Met uw hulp 
maken we er nog een mooi schooljaar 
van! 
 
 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 

 
Heeft u een vraag voor de MR? 
Deze kunt u altijd aan de leden stellen via 
onderstaand mailadres. 
mr@bombardon.asg.nl 
 
Tijdens de laatste MR vergadering zijn de 
volgende punten besproken: 
• Acties voor Oekraïne 
• Ouderbijdrage 
• Personele bezetting/formatie voor 

volgend schooljaar 
• Plaatsing CO2-meters voor de 

luchtkwaliteit binnen de klassen 
• Schoolreis 3 juni 
• Communicatie met ouders 
• Leerling-. ouders-, en medewerkers- 

tevredenheidonderzoek 
 
Wilt u meedenken en meepraten over deze 
onderwerpen, meldt u zich dan aan voor de 
MR. 
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
OPROEP VANUIT DE OUDERGELEDING: 
 
Beste ouders, 
 
Hier een dringende oproep van een MR-lid. 
Begonnen aan het begin van dit schooljaar. 
Maar door een verhuizing van een MR-lid, zijn 
we dringend op zoek naar een vervanger / 
vervangster. 
Wat houdt het in om in de MR te zitten? Je 
bent er ter ondersteuning van directie, 
leerkrachten en andere medewerkers. 
Maar vooral om er voor te zorgen dat het 
beleid van school en leerlingen goed verloopt. 
Je hebt medezeggenschap in dat waar je zoon 
of dochter meer werkt, speelt en les krijgt. 
Dus MR is een belangrijk orgaan binnen de 
Bombardon. Mocht je geïnteresseerd zijn, laat 
dit dan weten. 
 
Mail naar mr@bombardon.asg.nl en één van 
de MR leden zal zeker contact met je 
opnemen, voor nog wat meer uitleg. 
Het vergt niet al te veel tijd, maar is absoluut 
van belang. Dus daarom: 
Denk er over na, en sluit je aan binnen onze 
MR. 
Mvgr. Alfred Baaij 
Mede MR lid. 
 
 
PBS BERICHTEN     
 
Zomaar een berichtje van een juf die trots is 
op haar leerlingen omdat ze op een 
fantastische PBS manier hebben meegedaan 
met het schoolvoetbaltoernooi: 
 

Vandaag hebben een aantal kanjers uit 
onze groep meegedaan met schoolvoetbal 
en wat zit hier een trotse juf. Ze hebben 
gigantisch goed hun best gedaan, goed 
samengespeeld, sportief gereageerd, 
overgespeeld en vooral elkaar heel veel  

 
 
plezier gegund. Ook erg leuk dat ouders 
mochten komen kijken. Er was een hele 
fijne, sportieve en gezellige sfeer. 
De kinderen, uit de groep, die zich niet 
hadden opgegeven hebben heel goed en 
leuk de andere kinderen aangemoedigd. 
Ze zeiden daarna dat ze allemaal volgend 
schooljaar ook mee willen doen. 
 
  

 
 

In de groep Dwarsfluit is gestart met een 
proef op PBS gebied vanuit een 
universiteit. 
De leerlingen hebben er nu al plezier in en 
merken dat het bijvoorbeeld al heel 
prettig is als je ‘goedemorgen’ zegt en dit 
ook terugkrijgt. 
 

 


