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Resultaten tevredenheidpeilingen
Kort voor de meivakantie heeft school de resultaten van de diverse tevredenheidspeilingen
(kind-, ouder- en personeelspeiling) ontvangen. Direct na de vakantie worden deze gegevens
geanalyseerd, conclusies getrokken en een plan van aanpak opgesteld. Hierover wordt u
uiteraard door ons geïnformeerd. Wel kunnen we melden dat de peilingen wederom boven
het landelijk gemiddelde liggen. Iets waar we allemaal erg trots op mogen zijn.

Mededelingen van MR
In de laatste vergadering is veel aandacht besteed aan de formatie voor het nieuwe
schooljaar. De directie heeft in een voorstel 3 scenario's besproken. De MR heeft ingestemd
met de voorkeur van de school. Procedureel is afgesproken dat school de groepsindeling 3
tot 4 weken voor de zomervakantie verspreidt onder de ouders.
De resultaten van de tevredenheidspeilingen zijn inmiddels binnen en worden momenteel
geanalyseerd, de conclusies kunt u de komende maand tegemoet zien.
Om de zichtbaarheid van de MR te verbeteren wordt een facebook groep opgericht. Hier zal
ook informatie over de vergaderingen en ontwikkelingen terug te vinden zijn. Als de pagina
online is, krijgt u hierover bericht. Ook wil de MR foto's van de leden zichtbaar in de school
ophangen.
De MR gaat in gesprek met de directeur en onderbouwcoördinator over de ervaringen van
'nieuwe ouders op school'. Vooral de wijze waarop nieuwe ouders snel inzicht kunnen
krijgen in schoolse zaken wordt daarbij besproken.

Naschools aanbod Brede school Bornholm
De komende periode staan de volgende naschoolse activiteiten op het programma van de
Brede school Bornholm:
Echt kunstwerk maken
Voor leerlingen van groep 5 t/m 8 is er de mogelijkheid om onder begeleiding van een
kunstenaar een echt kunstwerk te maken. Deze activiteit start op maandag 9 mei van 15.3017.00 uur in de Bikube. De kosten bedragen €27,50 voor 5 lessen.
Capoeira
Op donderdag 12 mei start voor groep 5 t/m 8 de activiteit capoeira van 16.15-17.15 in de
Bikube. Capoeira komt uit Brazilië en is een mix van vechtsport met dans en acrobatische
bewegingen op muziek. De kosten bedragen €15 voor 5 lessen.
Sport en beweging
Op dinsdag 17 mei start het laatste blok naschoolse sportlessen van juf Daphne Bolhoven
voor de onderbouw in gymzaal Bornholm 1. Van 15.30-16.15 uur voor de groepen 1 en 2 en
van 16.15-17.00 uur voor de groepen 3 en 4. U betaalt €2,50 voor 5 lessen.

De PaperKlip verschijnt 1 keer per 2 weken en is ook te vinden op de website onder het kopje ouders.

Opgeven kan via de website www.bredeschoolbonholm.nl, daar vindt u ook informatie over
de wijze van betalen. Geef uw kind op tijd op want de laatste keer zaten de groepen vol!

Kledinginzameling 3 juni
Op vrijdag 3 juni wordt er gebruikte kleding op de Klippeholm opgehaald door Bags2school.
De zakken (van Bags2school), waarin u de kleding kunt doen, worden in de week van 16 mei
meegegeven. Natuurlijk kunt U ook gewone vuilniszakken gebruiken.
Inleveren van de zakken met kleding kan vanaf woensdag 1 juni 12.00 uur tot vrijdag 3 juni
9.00 uur. Een vriendelijk verzoek om de zakken niet voor woensdag 12.00 uur in te leveren.
U kunt uw zakken op het podium in de aula leggen. Alvast hartelijk dank!
Hierbij de regels wat er wel en niet in de Bags2school zak mag:
Wel: goede kwaliteit tweedehands kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten,
schoenen (graag per paar verpakt), riemen-ceinturen, handtassen.
Niet: Vuile of natte kleding, gescheurde of beschadigde kleding, enkele schoenen,
afgeknipte materialen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding,
industriële gordijnen en beddengoed.
Vakanties schooljaar 2015-2016
Pinksteren
15-05-2016 t/m 16-05-2016
Personeel dag
17-05-2016’
Zomervakantie
18-07-2016 t/m 28-08-2016
Continurooster*
Vrijdag
* groepen 1/2
* groepen 3 t/m 8

15 juli 2016
8.30 uur tot 11.45 uur
8.30 uur tot 14.00 uur

De PaperKlip verschijnt 1 keer per 2 weken en is ook te vinden op de website onder het kopje ouders.

