NIEUWSBRIEF
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vrijdag 4 juli 2019

CBS Boterdorp

EEN HOOP TE BELEVEN
Het is de tijd van het jaar waarin veel festiviteiten plaatsvinden. De avondvierdaagse
is door velen van jullie gelopen, de afsluiting van de laatste IPC-periode was
geweldig, juffendag was één groot feest, ondertussen gaat het schoolwerk gewoon
door (uiteraard, dat is het allerleukste!) en worden in groepen afscheidscadeautjes
gemaakt voor stagiaires, wordt de musical voorbereid en ga zo maar door…
Een drukke tijd en vooral ook een leuke tijd!
Nog maar een paar weken en dan gaan veel kinderen weer afscheid nemen van
hun huidige leerkrachten.
We hopen dat het voor iedereen een jaar is die veel mooie ervaringen en
herinneringen heeft opgeleverd.
En volgend jaar willen we er opnieuw een mooi jaar van maken. Met ook weer veel
te beleven, veel te leren en veel plezier met elkaar.
Wij zijn volop in de voorbereidingen om in september aan dat nieuwe schooljaar te
starten. In deze nieuwsbrief ontvangt u dan ook veel informatie die voor u
interessant is om alvast te weten voor schooljaar 2019-2020.

BEDANKT!!! VOOR AL UW HULP
Wij hopen dat u allemaal geniet van ons bedankje dat u deze week heeft
ontvangen. Wij zijn blij met u als ouders, we hadden een heel mooi jaar met u!
BIEBouders, hulp tijdens IPC-uitje, de Koningsspelen, de schoonmaakavonden,
ouders die mee zijn geweest op schoolreis, het luizenpluizen, plakboeken inplakken,
klassenmoeders… Het is oprecht teveel om op te noemen.
Wij waarderen uw hulp. En wij waarderen het samenwerken met u.
Daarom, nog een keer via deze nieuwsbrief: BEDANKT!

NIEUWE OUDERRAADSLEDEN
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We gaan dit jaar afscheid nemen van een aantal ouders die jarenlang van heel
2661 AP Bergschenhoek grote waarde voor ons zijn geweest bij tal, maar dan ook TAL van activiteiten!
010-5214555
Daniëlle, Esther en Marjolijn, wij willen jullie even speciaal noemen. Als
ouderraadsleden waren jullie zo vaak zo fijne hulpouders bij activiteiten. En
www.cbsboterdorp.nl
daarnaast wisten jullie mee te denken en wisten jullie meer hulpouders in te
info@cbsboterdorp.nl
schakelen op de momenten dat het nodig was.
Zeer waardevol! Dankjulliewel!
Het nieuwe schooljaar zijn er gelukkig weer nieuwe mensen bereid om plaats te
nemen in de ouderraad. Welkom alvast aan Maruska en Patty!

UITNODIGING VESPER
Op dinsdag 3 september is er een Vesper in de Nederlands Hervormde Kerk te
Berkel en Rodenrijs.
Teamleden en ouders van alle scholen van Spectrum zijn van harte uitgenodigd om
in deze kerkdienst met elkaar het nieuwe schooljaar te openen.
De Vesper start om 19.30 uur.
U bent van harte welkom!

SCHOOLFOTGRAAF
Op maandag 23 september komt de schoolfotograaf weer op school.
Deze dag zullen portretfoto’s worden gemaakt van alle kinderen en zullen er ook
groepsfoto’s worden gemaakt.
Daarnaast is het op deze dag uiteraard mogelijk dat kinderen met hun broertjes en
zusjes op de foto gaan.
Na de vakantie ontvangt u hierover verdere informatie.

BESOS-LOOP
Jaarlijks vindt in Bergschenhoek de BESOS-loop plaats. Ook aankomend
schooljaar gaat deze weer plaatsvinden.
Wij zijn heel erg blij met het feit dat Annelies Bronsgeest, moeder van Maurice en
Amélie, heeft aangeboden om hier namens Boterdorp de organisatie voor te willen
oppakken.
Na de vakantie hoort u er meer van, maar de datum kunt u nu alvast in uw agenda
zetten. Dat is woensdag 25 september.

BEDANKT JUF NIKKI & JUF IRMA
Wij nemen dit jaar afscheid van juf Nikki. Zij gaat zich richten op mooie nieuwe
uitdagingen en wij wensen haar daar uiteraard heel veel geluk en plezier bij!
Voor ons betekent dit dat wij afscheid moeten nemen van een fijne collega.
Uiteraard laten wij haar niet zomaar gaan en hebben wij als team binnenkort nog
een mooi afscheidsfeestje.
Lieve juf Nikki, bedankt voor alles en heel veel geluk toegewenst!

JAARKALENDER OUDERS
Verderop in deze nieuwsbrief zetten we voor u alvast verschillende activiteiten en
belangrijke data op een rijtje.
Zoals lesvrije dagen en activiteiten waarvoor u bent uitgenodigd.
Wij gaan de agenda in Social Schools binnenkort ook vormgeven, zodat u de
schoolagenda altijd beschikbaar heeft.
Daarnaast ontvangt u begin volgend schooljaar van ons ook weer de jaarkalender,
met alle belangrijke data voor u daarin. En tevens handig om zelf activiteiten bij te
schrijven.

BEDANKT JUF IRMA
Het is en blijft altijd jammer om afscheid te moeten nemen van fijne collega’s. Ook
van juf Irma gaan we afscheid nemen aan het einde van dit schooljaar. Zij gaat
volgend jaar op een school in Rotterdam werken.
Wij wensen haar daar uiteraard een heel mooie tijd! Heel jammer om je hier te gaan
missen. Ook van juf Irma gaan wij als team nog speciaal afscheid nemen.
Lieve juf Irma, bedankt voor alles en ook u wensen wij heel veel geluk!

OOK NOG EVEN IN HET ZONNETJE…
Olaf van der Steen is geruime tijd lid geweest van onze medezeggenschapsraad.
Onder andere is hij hiervan voorzitter geweest. Maar vooral een betrokken
meedenkende ouder voor onze school.
De termijn is voorbij en ook zijn jongste kind stroomt uit naar het voortgezet
onderwijs.
Olaf, bedankt voor al je inzet!

STUDIEDAGEN EN LESVRIJE DAGEN 2019-2020
Het vakantierooster voor het aankomende schooljaar heeft u eerder dit jaar al van
ons ontvangen. Deze kunt u tevens terugvinden op onze website.
Naast de vakantie hebbe wij als team inmiddels ook onze studiedagen voor het
nieuwe schooljaar gepland.
Voor ons als team is het heel belangrijk om regelmatig met elkaar in gesprek te zijn
en samen te leren. Zo werken wij met elkaar aan de schoolontwikkeling van
Boterdorp.
Naast deze studiedagen voor het team hebben wij ook een aantal lesvrije dagen
ingericht. Deze dagen bieden ons eveneens in om onze lesgevende taken goed
voor te bereiden en hierin met elkaar samen te werken.
Onderstaand alle data voor u op een rijtje. Voor de kinderen betekent dit dus dat ze
op deze dagen vrij zijn van school.
Zet u ze alvast in uw agenda?
- maandag 30 september 2019
- maandag 28 oktober 2019

LESVRIJE dag
STUDIEDAG team (aansluitend aan de
herfstvakantie)

- vrijdag 20 december 2019
- woensdag 29 januari 2020
- vrijdag 21 februari 2020
- dinsdag 2 juni 2020

LESVRIJE dag (dag voor de kerstvakantie)
LESVRIJE dag
STUDIEDAG team (dag voor de voorjaarsvakantie)
STUDIEDAG team (met daaraan aansluitend de
lesvrije week)

- woensdag 3 – vrijdag 5 juni 2020 LESVRIJE week (aansluitend aan Tweede
Pinksterdag en studiedag team)

GEVONDEN VOORWERPEN
De grote kast bij de hoofdingang ligt vol gevonden voorwerpen. Daarnaast hangen
er enkele jassen op onze kapstok die nooit zijn opgehaald. Wij gaan voor de
vakantie alles weer opruimen en zullen de spullen daarom volgende week in het
zicht leggen. Mocht u iets missen heeft u volgende week nog tijd om op school een
checkte doen!

STAGIAIRES BEDANKT!
Het is altijd fijn om jonge mensen in ons team te hebben die we mogen begeleiden
in hun opleiding tot onderwijsassistent of leerkracht.
Dit jaar hebben we ook weer fijne stagiaires bij ons op school gehad.
Voor meester Sharan stopt zijn stage bij ons op school, hij is GESLAAGD!
Van hem nemen we dus afscheid.
Juf Cindy blijft ook volgend schooljaar nog.
Bedankt voor alles, Sharan en Cindy!

SCHOONMAAKAVONDEN 2019-2020
Ieder jaar plannen we een aantal schoonmaakavonden, om de lokalen weer even
dat beetje extra aandacht geven samen met ouders. U bent hier als ouders één
keer per jaar voor aan de beurt.
Via de ouderraad ontvangt u de indeling voor het aankomende jaar.
Voor nu wel alvast de data:
1 – maandag 7 oktober 2019
2 – dinsdag 19 november 2019
3 – donderdag 16 januari 2020
4 – maandag 9 maart 2020
5 – dinsdag 12 mei 2020
6 – donderdag 25 juni 2020

AGENDA KOMENDE PERIODE
Wij geven u momenteel het ene na het andere lijstje met data. En kunnen ons
voorstellen dat dat best veel is allemaal!
Daarom bij deze even de komende periode voor u op een rijtje:
woensdag 10 juli 2019
oudergesprekken
dinsdag 16 juli 2019
afscheidsavond groep 8
vrijdag 19 juli 2019
nieuwsbrief ouders
vrijdag 19 juli 2019
start zomervakantie (aftellen om 11.55 uur)
maandag 2 september 2019
start schooljaar 2019-2020
maandag 2 september 2019
startdienst
dinsdag 3 september 2019
Vesper (19.30 uur Herv. Kerk te Berkel)
woensdag 4 september 2019
opening op het plein
vrijdag 6 september 2019
nieuwsbrief ouders
dinsdag 17 september 2019
ouder-kind gesprekken
woensdag 18 september 2019 ouder-kind gesprekken
vrijdag 20 september 2019
nieuwsbrief ouders
23 t/m 27 september 2019
week tegen het pesten
maandag 23 september 2019
schoolfotograaf
woensdag 25 september 2019 BESOS-loop
maandag 30 september 2019
LESVRIJE dag
vrijdag 4 oktober 2019
nieuwsbrief ouders
maandag 7 oktober 2019
schoonmaakavond
woensdag 9 oktober 2019
start kinderboekenweek
vrijdag 18 oktober 2019
nieuwsbrief ouders
vrijdag 18 oktober 2019
Open Podium (einde kinderboekenweek)
21 t/m 25 oktober 2019
herfstvakantie
maandag 28 oktober 2019
studiedag team (alle leerlingen vrij)

