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nog om tafel gezeten met de verkeersouders en de TSO-commissie om alles
tips en vragen. Deze hebben we meegenomen. Naar aanleiding van de tips
hebben wij aanpassingen gemaakt in het document “procedure semi
continurooster” welke iedereen destijds heeft ontvangen. Dit document zal
op korte termijn ook op de website van de school geplaatst worden zodat
iedereen via de site de meest recente versie kan inzien en raadplegen.

TSO
De TSO-commissie is letterlijk vele avonden bezig geweest om een zo goed
mogelijk rooster in elkaar te zetten die zoveel als mogelijk naar wens is van
iedere ouder. Onze waardering hiervoor Marjan en Greetje!!! Iedereen is
ongeveer zeven keer aan de beurt. De pleinwacht zal zijn van 12.15u - 12.45u.
Na een tip van een ouder is er voor gekozen om op het grote plein meer
pleinwachten per keer in te zetten om de aandacht over de kinderen goed
te kunnen verdelen. Als school/schoolraad zien wij het liefst dat iedere ouder
meedraait in het TSO-rooster zodat we samen de last dragen zoals dat nu ook
al gedaan wordt. Mochten dit niet werken voor een ouder dan moeten we
als school/schoolraad met deze ouders naar de individuele situaties kijken en

“Mocht u nog een
broodkaart hebben die
u niet meer gebruikt
dan mag u deze weer
inleveren bij Wim Hutten
en krijgt u het geld naar
rato van de gebruikte
strippen weer terug. ”

hier met hen passende oplossingen voor zoeken.

De TSO-commissie zal

binnenkort nog meer tips en trucs geven over verwachtingen rondom het
pleinwacht lopen. We willen iedereen nog wel graag wijzen op de VOG die
hiervoor nodig is en welke op het gemeentehuis aangevraagd kan worden.
Er kan een formulier worden afgehaald bij Wim Hutten.

Verkeerssituatie
We hebben met de verkeersouders (Bertie Lassche en Hennie Wilts)
gesproken. Zij geven aan dat er op dit moment niet veel problemen zijn. De
fietsroute voor de kinderen blijft nu nog via de Korte kerkweg. De
oversteekplaats voor de kinderen tegenover de hervormde kerk is iets veiliger
gemaakt door extra bosjes te planten op het dorpsplein. Het blijft desondanks
een moeilijk punt. Dit geven ook de brigadiers terug. Zodra “Mathil” gaat
starten met de bouw van het nieuwe pand zal er een andere route komen
voor

de

kinderen

die

van

de

Oude

Rijksweg

komen

via

de

Goudenregenstraat en de kinderen uit de dorpskern zullen over het zebrapad
voor de school moeten oversteken. Wanneer deze situatie ingaat zullen ook
de leraren de kinderen hierbij ondersteunen. De exacte uitleg hierover volgt
zodra daar meer over bekend is via de nieuwsbrief. Het is van belang dat wij
als ouders onze kinderen de nieuwe route straks weer eigen maken zodat we
een zo’n veilig mogelijke situatie houden.
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Ouderformulieren
Iedere ouder heeft een ouderformulier ontvangen waarop je kon aangeven
waar je dit jaar je bijdrage aan wilt geven. Er zijn al veel formulieren binnen,
maar we missen er nog wel een paar. Mocht je het formulier niet meer kunnen
vinden; mail gerust naar schoolraad@gbsdelevensboom.nl (formulier is via
school verzonden volgens mij, maar je kunt op zich dit mailadres gebruiken)

Heeft u de
ouderbijdrage al
betaald? Zo niet, bij
deze een herinnering!
Bent u de gegeven
kwijt? Stuur ons even
een mailtje!

dan krijgt u een nieuwe toe gezonden. Mocht u niets invullen, dan wordt u
ingedeeld op de plekken waar we een tekort aan ouders hebben

Chauffeurs gezocht:
We zijn nog op zoek naar ouders/grootouders die in het bezit zijn van een
chauffeurs diploma “code 95” om 1 of 2 keer per jaar een kort ritje te rijden
om het oud papier op te halen met hulp van anderen. Beschik je over de
benodigde papieren en wil je een bijdrage leveren? Laat het ons weten via
schoolraad@gbsdelevensboom.nl.

Nieuw lid schoolraad
Erik Petter heeft zijn termijn in de schoolraad er bijna opzitten. We zijn dan ook blij dat we in Alien Buitenhuis een
vervanger hebben gevonden. Alien welkom. We zijn blij met aanvulling vanuit Staphorst. Dit was ook een wens van
meerdere ouders. Erik blijft nog tot de zomervakantie in de schoolraad om bepaalde punten goed af te ronden en over
te dragen. Alien zal zich hieronder voorstellen. Erik is MR lid, we willen Theo Huisman voordragen als nieuw MR lid,
mochten er geen tegenkandidaten of bezwaren zijn dan zal dit ingaan per Mei 2017.

Skatebaan
Een punt wat veel aandacht heeft gehad de laatste tijd is de vervanging van de skatebaan. De wens van de MCR
en de school is dat deze op een andere locatie komt. Er gebeuren regelmatig ongelukken en het is niet altijd een
veilige speelplaats voor de schoolkinderen op meerdere gebieden. Natuurlijk zijn er meerdere belanghebbenden
waarmee de gemeente overeenstemming moet bereiken voor wat betreft de toekomstige locatie. Er is dan nu ook
een stemming geweest onder de belanghebbenden waarvan de uitkomst is dat skatebaan op dezelfde plaats moet
komen. Zo niet dan moeten de belanghebbenden zelf zorgen voor een nieuwe ondergrond. De kosten schat de
gemeente op zo’n: 20.000 euro. U zult begrijpen dat we dit bedrag niet hebben. We kijken nog steeds naar mogelijke
oplossingen, en houden u op de hoogte. Mocht u hierover nog goede tips hebben laat het ons weten!

Alien Buitenhuis
Hallo,
Even een stukje om mij voor te stellen. Ik ben Alien Buitenhuis, 33 jaar en kom uit Staphorst.
Ik ben getrouwd met Roel en wij hebben 2 lieve kinderen Ilze (9) jaar en Mika (6) jaar. We
genieten ervan om samen met ons gezin dingen te ondernemen. Naast het moederschap
werk ik bij een activiteitencentrum van de Baalderborggroep in Hardenberg, hierbij
begeleid ik mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Wanneer ik tijd
over heb vind ik het leuk om creatief bezig te zijn en foto’s te maken. Na 4 jaar in de
activiteiten commissie van school te hebben gezeten wacht er nu een nieuwe uitdaging
op mij, het werk binnen de schoolraad. Ik hoop dat jullie zo een beetje een beeld van mij
hebben gekregen, wil je meer weten dan kun je me altijd aanspreken.
Hartelijke groet,
Alien Buitenhuis

