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Vorig jaar hebben
we tijdens de koffieochtend met u
van gedachten gewisseled welke
invulling we als
school kunnen geven aan de koffie
ochtenden.

maandag en vrijdag te houden zodat meer ouders
aan konden sluiten.
Dat hebben we ter
harte genomen.
Vandaar dat ze dit
jaar op maandag en
vrijdag zijn.

Uit deze bijeenkomsten bleek dat
de keus voor dinsdag en donderdag
niet handig was.
De suggestie werd
gedaan om ze op

Verder hebben we
gezocht naar sprekers bij de onderwerpen die door de
aanwezige ouders
zijn aangedragen.

Maandagmorgen
30 oktober komt
Gerlinde Kant
spreken. Zij stelt
zichzelf verderop
in de schoolbode
aan u voor. Bent u
van plan aanwezig
te zijn dan kunt u
zich opgeven via
fritsbode@rehoboth.nu
zodat we in kunnen
schatten hoeveel
koffie er gezet
moet worden.

Schoolbode
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Verloren voorwerpen en batterijen.
Het wil nog wel
eens gebeuren dat
de leerlingen vergeten hun jas of tas
mee naar huis te
nemen. We vinden
ze soms op de gekste plekken terug.
Als we iets vinden
dan verzamelen we
dat in een grijs/
groene container.
U kunt altijd hier
even een kijkje in
nemen als u een tas
of jas mist. Komt u
zelf iets tegen op
het plein of in de

school dan kunt u
dat ook in de container doen. Omdat
er de laatste tijd
ook veel afval in
gedaan werd hebben we de container op een nieuwe
plek gezet. Hij
staat nu in het kopieerhokje.
Fietssleutels die we
vinden bewaren we
in een bakje op de
rand van de keuken. (Onder de verbanddoos.) Goud

Belangrijke data:
 Herfstvakantie: 23 oktober tot en met 27 oktober.
 Koffieochtend met Gerlinde Kant: 30 oktober.
 Luizencontrole: 1 november.
 Leerling-oudergesprekken: 14 en 16 november,
 Sinterklaasviering: 29 november.
 Kerstviering: 21 december.
 Kerstvakantie: 25 december tot en met 5 januari.

en zilver dat we
vinden gaat in de
kluis.

Als school zamelen
we ook oude batterijen (geen accu’s!)
in. Ook deze bak
hebben we verplaatst omdat er
veel afval in gedaan werd. De bak
staat nu in de ruimte voor handvaardigheid. Daar kunt
u uw oude batterijen kwijt.

Calamiteitenverlof.
Nieuw in het vakantierooster dit
jaar is het ‘calamiteitenverlof’.
Bij het maken van het vakantierooster wordt er ieder jaar een
dag vooraf afgetrokken van de
vrije uren voor het geval we de
leerlingen onverwachts vrij
moeten geven wegens bijzondere gebeurtenissen zoals brand of
andere nare zaken. Aan het einde van het jaar verdwijnen deze
uren meestal.

Dit jaar reserveren we die uren
ook weer, maar met dit verschil
dat als ze niet gebruikt worden
we in de laatste week van het
schooljaar de leerlingen een dag
vrij geven. Dat zal dan de laatste donderdag van het school-

jaar zijn. De leerlingen zijn dan
die ene dag vrij. De vrijdag erna verwachten we ze op school
voor de overgang naar het nieuwe jaar en kennismaking met
de leerkracht van het nieuwe
jaar.
Wellicht vraagt u zich af waarom we dan de laatste dag van
het schooljaar niet als vrije dag
geven. Wettelijk mogen we de
schoolvakanties niet verlengen,
vandaar dat die dag niet gebruikt kan worden. Dit heeft
dus ook tot gevolg dat wij leerlingen vanaf de laatste donderdag geen verlof kunnen geven
om alvast op vakantie te gaan.
Bij het boeken van de zomerva-

kantie zult u daar rekening mee
moeten houden. Het is helaas
niet anders.
Wat als er gedurende het
schooljaar wel sprake is van
een calamiteit? In dat geval zullen de leerlingen eerder gebruik
maken van deze vrije dag en
moeten zij de laatste donderdag
van het schooljaar gewoon naar
school. Dat zullen we dan ook
direct met u communiceren.
(Dit stuk stond ook in de vorige
schoolbode. Voor nieuwe ouders nemen we het echter nog
een keer op zodat er geen misverstanden over kunnen bestaan.)

Voorlichting Gerlinde Kant.
Mijn naam is Gerlinde Kant
en ik ben verbonden aan
school als schoolmaatschappelijk werker. In deze functie ben ik er om ondersteuning in verschillende situaties aan te bieden. Enkele
voorbeelden zijn; adviesgesprekken met ouders en/of
school,
kindgesprekken,
hulp bieden bij sociaalemotionele vragen.
Het afgelopen jaar zijn er op
enkele andere scholen koffie
-ochtenden met ouders geweest, waar verschillende
thema’s zoals: het gebruik
van sociale media, intimiteit/seksualiteit bij kinderen
besproken zijn. Erg leuke
ochtenden die een collega
schoolmaatschappelijk werk
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heeft verzorgd.
Het komende schooljaar
start er een groep Gedeeld
Verdriet. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar die een
scheidingssituatie van ouders meemaken of hebben
meegemaakt.

informatie vinden over
groepsaanbod. Als u of
kind behoefte heeft aan
vies en/of ondersteuning
kunt u contact opnemen.

het
uw
addan

Met vriendelijke groet,
Gerlinde
Kant,
mob.
0653451169,
g.kant@zorggroep-onl.nl

Deze groep wordt begeleid
door T. Tjalma, leerkracht
binnen
de
RehobothVereniging en een collega
van mij vanuit het CJG. Ook
bieden wij vanuit het CJG
2x per jaar de sociale vaardigheidstraining Kids Skills
trainingen. Een training
voor de leeftijd 8-10 en 1012 jaar. Op de website van
het CJG Urk, kunt u meer
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Verkeersouder.
De Frits Bodeschool probeert een zo verkeersveilige
school te zijn. Daar hebben
we bij de pleininrichting rekening mee gehouden en we
zijn lid bij de VVN. Een volgende stap in dit proces is
het (weer) aanstellen van
verkeersouders. Hieronder
kunt u lezen wat we daar
mee bedoelen en wat we
zoeken. Heeft u hierin interesse dan hopen we van u te
horen! De onderstaande
tekst is van VVN.

Verkeer Nederland lever je
een enorme bijdrage aan de
verkeersveiligheid.
Je maakt samen met andere
verkeersouders, de schooldirectie en de ouderraad plannen voor een verkeersveilige
schoolomgeving en voor
goed verkeersonderwijs.
Hoe je dat precies doet, vul
je grotendeels zelf in. Misschien vind je het leuk om te
assisteren bij de praktische
verkeerslessen. Misschien
zet je je onderhandeltalent in
om verkeersonveilige situaties rondom de school te
verbeteren. Wat je talenten
ook zijn, er is altijd een activiteit die aansluit op jouw
voorkeuren.

‘Jouw kind elke dag weer
veilig thuis. Wie wil dat nou
niet? Vind je het leuk om je
hiervoor in te zetten en iets
te betekenen voor alle leerlingen bij jou op school? Dan
is VVN Verkeersouder worden iets voor jou! Leuke,
praktische activiteiten organiseren om kinderen beter
op weg te helpen in het verkeer.

Je krijgt:
- Exclusieve informatie en
handleidingen via het online
Verkeersouderplein.
- Gratis deelname aan workshops voor VVN Verkeersouders in jouw regio. Pak-

Als Verkeersouder bij Veilig

ketten met materialen voor
projecten en acties
- Inhoudelijk advies en ondersteuning bij de uitvoering
van uw activiteiten.
- Hulp bij subsidieaanvragen
bij uw provincie of gemeente.
- Facebookgroep voor VVN
Verkeersouders waar je
ideeën en ervaringen kunt
delen.’

Nieuw in School.
Ik ben Dennis Bijma en werk
tot eind januari 2018 4 dagen in
de week op school. Ik volg in
Almere de secretarisopleiding.
Ik doe bijv. de telefoondienst..
Ziekmeldingen of andere zaken
van u zoon of/en dochter komen dus bij mij binnen. Vanaf
dit moment mag u ziekmeldingen of een medische afspraak
van u kind ook naar mij toe
mailen dennisbijma@rehoboth.nu dan geef ik
het door aan de leerkracht.
Uiteraard mag u ook blijven
bellen als dat beter uitkomt

Met de fiets naar school.
Bij de aanleg van het
schoolplein is er voldoende
ruimte gemaakt voor de
leerlingen die op de fiets
naar school komen. We
zien echter steeds meer
leerlingen op de fiets komen, ook als ze dichtbij
wonen. Om problemen te
voorkomen daarom de volgende richtlijn;
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Vanuit de Natuurwijk
of verder komen de

leerlingen op de fiets.


Leerlingen die rond
school wonen, (Ketel,
Roggebot, Munnikplaat, Makjan, Ankerplaats, Middelbuurt,
Harderbank, Spaanderbank, Vlaak en
Trintel komen lopend.

Zo hopen we de overlast van
fietsen op het plein tegen te
gaan.

Het team van
de Frits
Bodeschool
wenst u een
fijne
herfstvakantie!
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Nieuwe directeur bestuurder.
Zoals u ongetwijfeld in het

noemd vanaf 1 december tot

invulling te geven in de ont-

Urkerland heeft kunnen le-

1 augustus 2018 of korter.

stane vacature en de aan-

zen gaat de heer Wilfred de

Dit hangt af wanneer we een

loop naar de definitieve in-

Vries ons verlaten als alge-

directeur-bestuurder regulier

vulling van de vacature.

meen directeur van school

in dienst kunnen krijgen.

vereniging.

Als hierin weer wijzigingen

Zij heeft ervaring als alge-

optreden dan houden we u

In de vergadering van 17 ok-

meen directeur vanaf 1995

daarvan op de hoogte.

tober jongstleden hebben de

en als directeur-bestuurder

toezichthouders

binnen de vereniging van

mevrouw

Wilma Dorleijn benoemd als
interim directeur-bestuurder.
Zij wordt voor drie dagen be-

PCO Ommen.
Het toezichthoudend bestuur
hoopt hiermee een goede

Lekker bouwen...
Vorige week heeft u
een
uitnodiging
ontvangen
om
de
veiligheids
enquête
voor ouders in te
vullen. Deze nemen
we af om te zien waar
we als school nog
verbeteren
kunnen.
Normaal doen we dat
eens in de vier jaar,
in de toekomst willen
we dit echter vaker
gaan doen. We hopen
dan ook dat u allen
even de tijd wilt
nemen om deze in te
vullen.
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Twee
leerlingen
van
groep 1 waren druk aan
het bouwen en zo trots
op het eindresultaat dat
we er een foto van moes-

ten maken! Hierbij niet
alleen de foto maar
ook nog een plekje in
de schoolbode!
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