Beste ouders,
Bedankt voor het invullen van de oudervragenlijst 2019!
De vragenlijst is door 93 van de 167 respondenten ingevuld.
De scores, de opmerkingen en suggesties worden besproken in
het team en in de medezeggenschapsraad. Uiteraard zullen we u
hier te zijner tijd over informeren.
De leerkrachten van elke unit starten om 8.00 uur
met het gezamenlijk doorspreken van de dag,
waarna zij om 8.20 uur de kinderen verwelkomen. Een vriendelijk verzoek
aan u en de kinderen om de inlooptijd aan te houden en niet eerder de
school binnen te gaan. De inloop van de dag is van 8.20-8.30 uur.
Vriendelijke groet, Paul Beumer

-directeur rkbs De Bataaf-

Activiteitenagenda
Ma.
Di.
Di.
Di.
Ma.
Di.
Vr.
Zo.

4 maart
5 maart
12 maart
19 maart
25 maart
26 maart
29 maart
31 maart

Studiedag team
Carnavalsviering
Vergadering Oudervereniging
GGD-screening
Start onderzoek Tweetalig Onderwijs
Vergadering Medezeggenschapsraad
Dag van de Mediawijsheid
Start zomertijd

Unit 1, 2 & 3 vrij!
Unit 1, 2 & 3
20.00 u
middelsten Unit 2
19.30 u.
Unit 3

Korte terugblik
Prinsenpaarverkiezing
Op 15 februari zijn Eline en Tijme gekozen als Prinsenpaar 2019. Alle kinderen hebben
hun stem uit kunnen brengen, nadat de kandidaten zich hadden gepresenteerd.
Onder leiding van Prinsenpaar Eline & Tijme maken we er een mooi Carnavalsfeest van.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Sinds januari 2019 zijn 3 basisscholen uit Culemborg aangesloten bij de SKOR. Inmiddels
is ook de nieuwe samenstelling van de GMR bekend, bestaande uit personeelsleden en
ouders die alle 12 scholen vertegenwoordigen. Drie ouders van De Bataaf maken deel
uit van de GMR: Diane v Rossum, Erik v Straaten en Angelika Herben (tevens voorzitter).

Wat er gaat gebeuren
Carnaval op De Bataaf 5 maart: ‘Carnaval Festival’
Het thema van de Carnavalsviering op de Bataaf is dit jaar ‘Carnaval Festival’. We gaan
weer heerlijk hossen en natuurlijk zijn we heel benieuwd hoe iedereen verkleed zal
gaan. We houden onze normale lestijden aan: 8.30-14.00 uur.
Programma
Denk aan:
Start in eigen basisgroep
Serpentines zijn geen probleem
Hossen in gymzaal
Confetti(kanonnen) nemen we niet mee
Sleuteloverdracht aan Prinsenpaar
Voorwerpen waarmee je anderen kunt
Voorstellen Raad van Elf
bezeren, laten we thuis.
Bataaf’s Got Talent
Gymschoenen (voor in de gymzaal)
Miss & Mister Bataaf
Iets te eten/drinken voor de kleine pauze
(wie is het mooist, gekst, grappigst verkleed?)

(de school zorgt voor limonade en chips).

Prijsuitreiking

Een lunchpakketje voor de middagpauze.

Vanuit de Units
Dit zijn de IPC-thema’s in onze units:
Unit 1: De ruimte in! Unit 2: De actieve planeet

Unit 3: Wat als het jou overkomt

Vanuit de Oudervereniging
Vastenactie
Na Carnaval starten we met de vastenactie. Dit jaar is het
doel om zoveel mogelijk producten in te zamelen voor de
Voedselbank Tiel. Meer informatie hierover volgt.
Koningsspelen 2019
De Koningsspelen vinden plaats op vrijdag 12 april van 8.30-13.00 uur, op
het veld van de korfbalvereniging voor unit 2 & 3 en voor unit 1 op school.
Oproepje: Helaas hebben we tot nu toe weinig reacties ontvangen op de
eerdere oproepjes. We hebben uw hulp hard nodig voor het begeleiden
van een groepje, het begeleiden van een spel en andere hand- en spandiensten. We
zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers die een clinic tennis of dans kunnen verzorgen
aan de kinderen van unit 2 en 3. Kunt u helpen deze dag van 8.30-13.00 uur? Geef u
dan op door een mail te sturen naar tanja.reijnen@skor-scholen.nl
Schoolreis 29 mei
De werkgroep Schoolreis heeft 2 leuke parken uitgezocht als
bestemming voor de schoolreis. De kinderen van unit 1 gaan naar
de Julianatoren en de kinderen van unit 2 en unit 3 (wit en roze)
gaan naar Drievliet. Meer informatie volgt. Wel kunt u er alvast
rekening mee houden dat de kinderen die dag later op school terug
zullen zijn.

