Nieuwsflits 6
voor alle ouders/verzorgers en leerlingen van

Belangrijke data
Vrijdag 22 juli 2022
Vrijdag 22 juli 2022 om 12.35 uur
Maandag 5 september 2022
Maandag 5 september 2022
Dinsdag 6 september 2022

Start zomervakantie SO leerlingen
Start zomervakantie VSO leerlingen
1e schooldag leerlingen Venetiëstraat
9.15 uur kennismaking schoolgebouw SO
1e schooldag leerlingen Leuvenlaan en Bl.Bloem

Mededelingen



Vanwege de groei van MBS Eindhoven zullen met ingang van het schooljaar 2022-2023 alle SO-groepen
(NIET OZ) onderwijs volgen op onze nevenlocatie op de Leuvenlaan 23, 5628 WE Eindhoven.
Per 13 juni j.l. is Brenda Vervoort (conciërge Leuvenlaan) met prepensioen gegaan.
Per einde schooljaar nemen wij afscheid van Elly Fuchs, Marian Hellings, Ankie Smetsers (allen i.v.m.
prepensioen), Pleun Termeer en Petra van Krieken (beiden i.v.m. een opleiding/baan elders).
Wij wensen hen allen veel succes in hun verdere toekomst.

Vanuit de MR
Het laatste MR-overleg van dit schooljaar heeft helaas door omstandigheden niet door kunnen gaan.
Volgend schooljaar zijn er een aantal veranderingen qua bezetting van de MR, zoals:
 Berry van der Meij en Antoine van de Wielen zullen stoppen binnen de (O)MR. Berry en Antoine
super bedankt voor jullie inzet binnen de MR!!!
 We hebben 2 nieuwe ouders die lid worden van de (O)MR. Lisl Rossocha en Thijs Backx (beide hebben ze
een kind op de SO-afdeling). Welkom Lisl en Thijs, fijn dat jullie als ouder de MR mede willen
vertegenwoordigen!
 Robert Loots zal na de zomervakantie het voorzitterschap van de MR op zich gaan nemen.
 De zittingstermijn van Anneke van Dael (leerkracht VSO) loopt dit schooljaar ten einde. Daardoor gaat
Anneke stoppen met de MR. Anneke bedankt voor al jouw inzet binnen de (P)MR!
 Marleen van der Wielen (leerkracht VSO) neemt de plaats in van Anneke. Marleen is al eerder lid geweest
van de MR, fijn dat wij een bekend iemand hebben binnen de (P)MR. Welkom Marleen!
 Petra van Krieken heeft bekend gemaakt dat zij een andere baan heeft. Petra heeft een vervangster voor
haar gevonden, Melanie Pater (leerkracht SO) neemt de plek van Petra over. Petra bedankt voor al jouw
inzet binnen de (P)MR en heel veel succes en werkplezier gewenst op je nieuwe werkplek!
De MR-vergaderingen voor volgend schooljaar staan alweer gepland, dit zijn de data:
29 september 2022
17 november 2022
26 januari 2023
20-7-2022

23 maart 2023
25 mei 2023
22 juni 2023
Heeft u een vraag, opmerking of tip voor de MR? U kunt ons altijd mailen op het volgende emailadres:
mbs.mr@ssoe.nl.
De MR wenst alle leerlingen, ouders en collega's een hele fijne zomervakantie!!!

Stichting Sociaal Solidair
Beste ouders,
We werden tijdens de vergadering van het oudercomité door een ouder getipt. Ze verwees ons naar ''Stichting
Sociaal Solidair''.
Dit is een veelzijdige stichting in Vlokhoven die geheel uit vrijwilligers bestaat. Ze organiseren laagdrempelige
activiteiten voor mensen die hulp nodig hebben.
Ze zijn actief op Facebook onder de naam SociaalSolidair en organiseren regelmatig activiteiten zoals: een bingo,
kleding verkoop, knutselavonden, uitstapjes. Iedereen is welkom!
Word vriend op facebook en wie weet kan deze stichting iets voor jou betekenen https://stichtingsociaalsolidair.nl/
Met vriendelijke groet, het oudercomité

Zomermiddagfeest
Afgelopen vrijdag hebben we een fantastisch zomermiddagfeest gevierd op de
Venetiëstraat en de Leuvenlaan.
Het luchtkussen op de Leuvenlaan was gesponsord door Kiwanis (waarvoor hartelijk
dank). Ook dank aan de vader van Koen die met de aanhanger het luchtkussen heeft
opgehaald en terug gebracht.

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

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN HELE FIJNE ZOMERVAKANTIE !
TOT ZIENS IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR.

20-7-2022

