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Site
Onze website www.obsdesnip.nl is weer up to date. Op de site vindt u allerlei informatie over de
school, zoals de studiedagen, vakanties, belangrijke documenten. Daarnaast hebben we een
nieuwspagina en is er voor iedere groep een eigen pagina met informatie over en vanuit de klas. De
komende weken werken we aan de invulling van de eigen groepspagina’s.
Volgt u ons ook al op facebook?

Vervanging
Het lerarentekort wordt ook in onze regio steeds groter. Op dit moment hebben we geen
invalkrachten in de vervangingspool. Dit betekent dat we inval intern moeten oplossen. We werken
druk aan een plan voor vervanging bij uitval op korte en lange termijn. Het streven hierbij is dat
alle kinderen elke dag van het jaar naar school toe kunnen. We houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.

De afgelopen 2 weken hebben we 1 dag intern inval geregeld.

Ziekmeldingen
We willen u verzoeken om ziekmeldingen door te geven via Kwieb. Op deze manier worden de
ziekmeldingen ook meteen op de juiste manier geregistreerd. Mocht u iets willen toelichten, dan
kunt u altijd even telefonisch contact opnemen.

MR
Maandag 13 september staat de eerste MR bijeenkomst gepland. Dit jaar bestaat de oudergeleding
uit Jos Wijnker, Marlize Holtes en Boy Groot. Wij verwelkomen Boy Groot als nieuw lid van de MR.
De leerkrachtgeleding bestaat uit Petra de Wolf, Linda Tensen en Rik van Loo. Na ieder overleg
wordt u puntsgewijs geïnformeerd over de bespreekpunten middels deze nieuwsbrief. De
uitgebreide notulen kunt u vinden op de website van de school onder het kopje -ouders-.

IEP toets technisch en begrijpend lezen
Gezien het bijzondere verloop van afgelopen schooljaar hebben wij ervoor gekozen om de
middentoetsen van lezen niet af te nemen in juni/juli. In de week van 13 september zullen wij de
IEP toets technisch en begrijpend lezen afnemen in groep 4 t/m 8.

http://www.obsdesnip.nl


Snip Muziek Show
Woensdag 22 september is er op school de Snip Muziek Show. Iedereen die het leuk vindt om iets
met muziek te doen mag zich opgeven. Kinderen mogen alleen of in een groepje. De kinderen
kunnen zich opgeven door zich in te tekenen op de intekenlijst (voor de jongere kinderen kan de
groepsleerkracht hierbij helpen).  Kinderen mogen zingen, dansen, playbacken, muziek maken of
op een andere wijze iets met muziek laten zien. De act duurt maximaal 3 minuten.

Zij mogen dan thuis oefenen en in hun eigen klas meedoen met de voorronde om zo mogelijk in de
finale te komen. Wanneer uw kind zich met kinderen uit een andere groep hee� opgegeven, zal de
voorronde plaatsvinden in de hoogste groep.

U zal door de groepsleerkracht (of door uw kind) op de hoogte gebracht worden wanneer de
voorronde plaats zal vinden en of uw kind door is naar de finale.

Helaas mogen er bij de finale op 22 september geen ouders aanwezig zijn. Gelukkig mogen we wel
weer met alle kinderen bij elkaar komen. In de finale zijn er geen prijzen te winnen, wel een
prachtige herinnering.

Even voorstellen: Ilya Strang
Mijn naam is Ilya Strang en ik ben vierdejaars pabo student van Inholland. Dit
jaar mag ik mijn eindstage doen op De Snip. Op woensdag en donderdag loop ik
stage bij juf Sabrina in groep 3. Daarnaast loop ik op dinsdag stage in de
gymzaal bij juf Michella waar ik alle groepen gymles ga geven.  Als u vragen
hee�, mag u die natuurlijk altijd stellen!

Typecursus bij de typetuin
In het voorjaar is er voor de kinderen van groep 6 t/m 8 de mogelijkheid om een typecursus op
school te volgen bij de typetuin.  Deze cursus wordt aangeboden na schooltijd. In de bijlage vindt u
meer informatie over deze cursus. U kunt vrijblijvend alvast interesse bij de typetuin kenbaar
maken. Bij genoeg aanmeldingen plannen we de cursus in en kunt u uw kind definitief inschrijven.
Zie bijlage voor meer informatie

Belangrijke data
* 7 september: Voorlichting ouders groep 8 19.30u
* 8 september: Studiedag; alle kinderen zijn vrij
* 8 september: Informatieavond groepen 1/2
* 13 september: MR 19.30u
* 13-17 september: IEP toetsen lezen groep 4 t/m 8
* 14 september: OR
* 15 september: Informatiemiddag gr. 3 v.a. 15.00u

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 16 september.



Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders


