Nieuwsflits 6
voor alle ouders/verzorgers en leerlingen van

Belangrijke data
Maandag 24 februari t/m zondag 1 maart 2020
Woensdag 25 maart van 16.00 – 18.00 uur
Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
Maandag 20 april t/m dinsdag 5 mei 2020

Carnavalsvakantie
Lentefair op de MBS
Paasvakantie
Meivakantie

Mededelingen




Helaas nemen wij per 1 maart afscheid van juffrouw Cindy en juffrouw Laura. Zij hebben elders een baan
gevonden. Wij wensen beiden veel succes toe.
Ook hebben wij onlangs weer een nieuw personeelslid welkom geheten. Te weten: juffrouw Minke
(orthopedagoog). Wij wensen haar veel succes toe op onze school.
Tevens zullen wij per 1 maart versterking krijgen van juffrouw Hetty (interim teamleider SO). Zij neemt tot
aan de zomervakantie de taken waar van juffrouw Cindy.

Carnaval op de MBS
Ook op onze school vieren de leerlingen carnaval op vrijdag 21 februari. Er zullen
deze dag o.a. op het SO workshops plaats vinden en we gaan er met zijn allen een
gezellig feestje van maken. We hebben als school afgesproken dat de kinderen geen
speelgoed mee mogen nemen zoals wapens, pistolen, messen etc.
Er mag ook geen confetti, serpentine of spuit-serpentine meegebracht worden.
Het is fijn als u hier rekening mee kan houden.

Nieuws uit de MR


Beste ouders, verzorgers, als MR willen we graag weten of er bij jullie behoefte is aan een middag dan wel
avond waarop jullie elkaar als ouders ontmoeten, om elkaars verhaal te horen, informatie uit te wisselen
e.d. Er zou evt. een onderwerp aan gekoppeld kunnen worden en daarom willen wij jullie vragen om na te
denken over mogelijke onderwerpen.
Heb je behoefte aan zo’n middag/avond en/of heb je ideeën voor een onderwerp laat dit dan weten via ons
mailadres mbs.mr@ssoe.nl of geef het door aan de leerkracht van je kind.



De MR heeft ingestemd met de begroting.

20-2-2020

Informatieavond GGD betr. bedplassen
Op donderdagavond 5 maart 2020 zal door de GGD een informatieavond gegeven worden in het Catharinaziekenhuis te Ehv. over bedplassen. De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Voor meer informatie en aanmelding zie onze website www.mbseindhoven.nl.

Kledingactie MBS Eindhoven

Om de vervanging van ons luchtkussen/springkussen mogelijk te maken vindt er een kledingactie op onze school
plaats. Hierbij willen wij alle ouders/verzorgers, opa’s en oma’s, buren en andere familie oproepen om oude kleding
te verzamelen. Deze kan worden afgegeven op onze school in de week van de Lentefair (23-26 maart). Alle kleding
wordt verzameld en mag in dichte huisvuilzakken meegeven worden in de week van 23 maart, dat geldt voor
maandag, dinsdag, woensdag of uiterlijk donderdag. We zullen medewerking vragen van de chauffeurs hiervoor, als
uw kind in een taxibus zit. Ook kan de kleding op de dag van de Lentefair zelf afgegeven worden.

KluppluZ
KluppluZ, onze partner voor buitenschoolse opvang in de schoolvakanties en aansluitend aan de schooldag
tot 18.30 uur, heeft nog steeds plaatsen vrij. Wil je je kind aanmelden hiervoor dan kan dat op telefoonnummer:
040-2948939 of mail naar info@kluppluz.nl.

Wij wensen iedereen een fijne carnavalsvakantie toe.
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