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Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari 2020. Heeft u na het
lezen of op een ander moment vragen, dan bent u van harte
uitgenodigd om binnen te stappen. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we ontdekken wat er
mogelijk is (010-4168762).
Studiedagen
In de komende periode staan enkele studiedagen ingepland.
De studiedagen zijn:
- Vrijdag 7 februari, maandag 10 februari en vrijdag 20 maart
Op deze dagen zullen de kinderen geen school hebben.

Uitnodiging ‘kijkuurtje’
Zoals in de jaarkalender staat vermeld, worden op donderdag 6 februari alle ouders uitgenodigd voor
het ‘kijkuurtje’. Dat zal zijn van 18.30 uur tot 19.00 uur. U kunt dan het werk van uw kind(eren) in de
klas komen bekijken. Uw kind mag zelf zijn of haar werk aan u laten zien en erover vertellen.

Verkeersactie
Ook dit jaar zijn we met verkeerseducatie bezig. Met het project ‘School op Seef’ zijn we daar
afgelopen week weer druk mee bezig geweest.
Een ander onderdeel hiervan is de verkeersveiligheid rond de school. De Oudertevredenheidpeiling
geeft aan, dat ouders dat een punt van aandacht vinden. Daarom vindt er binnenkort een grote
veiligheidsactie plaats i.s.m. met de politie en wijkwerkers.
Dat gaat gepaard met een flyer, waarin opgeroepen wordt tot meer veiligheid door gespreid parkeren.
In de bijlage treft u de flyer aan. De actie wordt ondersteund door enkele ouders, kinderen uit hogere
groepen en de politie.

Gezocht: Verkeersouder!
Voor de borging van deze verkeerslessen in ons onderwijsprogramma zijn wij op
zoek naar enkele Verkeersouders, die ons hierbij willen ondersteunen. Nu worden
de lessen nog gegeven door een Verkeersleerkracht, maar geleidelijk zullen we de
lessen zelf gaan geven. Daarom is het handig als de Verkeersouders nu al
meelopen en ervaring kunnen opdoen.
De tijdsbesteding is slechts enkele dagen per schooljaar en natuurlijk geldt: hoe
meer handen, hoe lichter het werk.
Neem voor meer informatie contact op met dhr. Oudshoorn of mw. Pattiwaël
(directie@pomiddelpunt.nl), neem een kijkje op https://www.youtube.com/watch?v=1jYrUbqK8DI of
kom eens kijken bij de lessen op 17, 18 of 24 maart.
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Kind op Maandag
Dit is de methode van waaruit we de kinderen kennis laten maken met
de thema’s en verhalen uit de Bijbel. In de verhalen van deze periode
leren we Jezus steeds meer kennen. Zijn verhaal begint kwetsbaar, als
Jezus moet vluchten en later gedoopt wordt. In de woestijn wordt Jezus
op de proef gesteld, hij gaat de weg die God hem wijst. Dat zorgt voor
gebeurtenissen die misschien niemand verwacht had, maar die toch
gebeuren.
Kerstcollecte
Begin januari is de kerstcollecte geteld. De opbrengst was € 329,88 . Het bedrag is opgehaald ten
behoeve van Stichting Jarige Job. Wij willen u namens deze Stichting heel hartelijk bedanken.
(In Nederland zijn meer dan 60.000 kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis
niet voldoende geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een Jarige Job
verjaardagsbox met daarin alles voor een echte verjaardag thuis en op school )

Ouderbijdragen
In november heeft u een factuur ontvangen om de ouderbijdragen te betalen. Op die manier kunnen
wij bijv. ook de schoolreizen en werkweekkosten betalen. Zou u er zorg voor kunnen dragen, dat u de
ouderbijdragen z.s.m. betaalt. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Fotograaf
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Stakingsactie van 30 en 31 januari
Het lerarentekort zal in de komende jaren toenemen en de kwaliteit van het onderwijs staat onder
druk. Omdat de nood hoog is, hebben vrijwel alle scholen meegedaan aan de staking. Ze willen, dat de
politiek nu echt in actie komt om ook in de toekomst voldoende goed gekwalificeerde leerkrachten te
hebben.
Omdat de nood hoog is, hebben de Rotterdamse scholenbesturen meegewerkt aan een noodplan, dat
door de 4 grote steden is opgesteld. Tijdens de stakingsdagen hebben alle scholen gewerkt aan
concretisering van het conceptplan. Op deze manier hebben we niet alleen onze onvrede geuit, maar
ook een constructieve bijdrage getracht te leveren om deze uitdaging het hoofd te bieden.

Te laat komen
Wij merken, dat er de laatste tijd veel kinderen te laat op school komen. Het is natuurlijk erg vervelend
voor een klas als ze telkens gestoord worden door te laat komende kinderen, die na de start naar binnen
willen.
Wilt u ervoor zorgen, dat de kinderen op tijd op school zijn. Alvast bedankt voor uw medewerking.

J. Oudshoorn, directeur
L. Pattiwaël, adjunct-directeur

AGENDA

februari / maart

Do. 6 februari
Vr. 7 en ma. 10 februari
Di. 11 februari
24 t/m 28 februari
Vr. 6 maart
Vr. 20 maart
Ma. 23 mrt t/m wo.25 mrt
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Kijkuurtje 18.30 uur – 19.00 uur
2 studiedagen – alle kinderen vrij
Rapport mee voor de groepen 2 t/m 8
Voorjaarsvakantie
De school-disco
Studiedag – alle kinderen vrij
Werkweek groepen 7 en 8
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