Beste ouders,
Veel ouders brengen hun kinderen met de auto naar school. Daar is het drukker en
onoverzichtelijker door geworden.
De afgelopen maanden is er overleg geweest tussen de scholen, de gemeente en
handhaving (buitengewoon opsporingsambtenaren –BOA-) met als doel:
de veiligheid van de kinderen, voetgangers en fietsers.
De gemeente Tiel voert met ingang van 6 mei een eenrichtingsverkeer in voor
motorvoertuigen bij de Grote Vuurvlinder en Kleine Vuurvlinder, rond de
tijdstippen van aanvang en sluiting van de scholen. Begin mei zijn ook de
hekwerken van de bouw op het parkeerterrein verdwenen.
Vanaf april zullen er medewerkers van Handhaving rondom de scholen aanwezig
zijn. Om de veiligheid te waarborgen zullen zij weggebruikers aanspreken als zij
hinder of gevaar veroorzaken. Het parkeren op trottoir of groenstroken wordt niet
toegestaan. Ter informatie: Handhaving mag en kan boetes uitschrijven.
(Voor fout parkeren staat een boete van € 104,-. Voor het negeren van het
eenrichtingsverkeer staat een boete van € 149,-).
Vriendelijke groet, Paul Beumer

-directeur rkbs De Bataaf-

Activiteitenagenda
Do.
Ma.
Do.
Vr.
Di.
Wo.
Do.
Do.
Vr.

4 april
8 april
11 april
12 april
16 april
17 april
18 april
18 april
19 april

Theoretisch Verkeersexamen
Vergadering oudervereniging
Palmpaasstok versieren
Koningsspelen (let op: gewijzigde eindtijd)
Centrale Eindtoets
Centrale Eindtoets
Centrale Eindtoets
Paasviering en paaslunch (Witte Donderdag)
Studiedag team (Goede Vrijdag) Geen les
Vakantie van 22 april t/m 3 mei

Unit 3-r/w
20.00 u.
Unit 1
8.30-13.00 u.
Schoolverlaters
Schoolverlaters
Schoolverlaters
Unit 1, 2 & 3
Unit 1, 2 & 3 vrij!

Korte terugblik
Vastenactie
In elke unit beginnen steeds meer kratjes zich te vullen voor de Voedselbank. Er zijn al
kratjes opgehaald. De inzamelperiode loopt tot 18 april. Tijdens de paasviering wordt
bekend gemaakt hoeveel volle kratten door onze kinderen zijn ingezameld.
Oudervragenlijst 2019
Het team en de leden Medezeggenschapsraad hebben de resultaten van de
oudervragenlijst bekeken en besproken. Hier zijn speerpunten uit voortgekomen waar
we ons op korte en lange termijn mee bezig gaan houden. Deze speerpunten worden
ook opgenomen in het schoolplan 2019-2023, een document waarin de school voor
een periode van 4 jaar het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijft.
De speerpunten zijn: Aanbod (leerstof), Kind in beeld (leerlingvolgsysteem),
Communicatie, Ouderbetrokkenheid, Organisatie en structuur (unitonderwijs/
werkomgeving/werkhouding) en Sociale veiligheid.

Wat er gaat gebeuren
KiVa meting unit 2 & 3
In april wordt de KiVa-vragenlijst bij de kinderen van unit 2 & 3 afgenomen. De
kinderen vullen een vragenlijst in over klasgenoten, over de leerkracht, en natuurlijk
over de kinderen zelf. De vragen gaan niet alleen over pesten, maar bijvoorbeeld ook
over vriendschappen en hoe het op school gaat. De informatie uit de april-meting
wordt vergeleken met de meting die in oktober is afgenomen.
Vanuit de Oudervereniging
Pasen
In elke unit wordt aandacht besteed aan het paasfeest. De kinderen van unit 1 gaan
op 11 april een palmpaasstok versieren en lopen daarmee in optocht een stukje rond
de school. Op donderdag 18 april vindt in elke unit een paasviering plaats en wordt
er een paaslunch verzorgd. De lunch wordt dit jaar volledig verzorgd door de
oudervereniging. De kinderen hoeven die dag alleen te zorgen voor een pauzehap,
een bord, een beker, bestek en een tas.
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.
Via een aparte mail ontvangt u meer informatie over deze dag.
Oproep voor nieuwe leden van de oudervereniging
De Oudervereniging is op zoek naar enthousiaste ouders die mee willen denken over
en helpen bij de diverse activiteiten die op De Bataaf plaatsvinden. De OV vergadert
ongeveer 1x in de zes weken. U kunt zich opgeven als lid door u aan te melden via
OV.deBataaf@skor-scholen.nl .

