INFOPLUS
11 januari 2018
Kalender komende periode:
15 januari
19 januari
24 januari
25 januari
26 januari

Ouderavond over Kanjertraining
Weeksluiting 6 CA
Nationale voorleesdagen
Start Poëzieweek
Weeksluiting 1-2 ML

Overblijfbijdrage 2017-2018
Onze school werkt met een continurooster. Alle kinderen eten elke dag met hun leerkracht
in de klas en spelen samen een half uur buiten terwijl de leerkrachten pauze hebben.
We werken met vaste overblijfkrachten, die toezicht houden op het schoolplein tijdens het
vrije spel tussen de middag. Zij zijn bekend met de regels die op school gehanteerd
worden. Deze vorm van begeleiding geeft veel rust en duidelijkheid op school. Er zijn steeds
bekende gezichten voor de kinderen en op deze manier hoeven niet alle ouders 4 keer per
jaar (per kind) pleinwacht te doen.
De vaste overblijfkrachten maken 1 of meerdere dagen per week tijd vrij voor de
begeleiding van de kinderen. Om de overblijfkrachten een vrijwilligersbijdrage te kunnen
betalen voor hun tijd en inzet vragen we u als ouder een (vrijwillige) bijdrage. Deze
bijdrage is € 10,00 per kind per schooljaar. We proberen deze bijdrage zo laag mogelijk te
houden en hopen zo dat veel ouders zullen
bijdragen.
Deze maand zal de incasso plaatsvinden bij de
ouders die een machtiging hebben afgegeven
voor het betalen van de overblijfbijdrage. Wilt u ook
gaan bijdragen, lever dan a.u.b. een
machtigingsformulier in of maak zelf het geld over
naar:
NL69 RABO 0127 7663 40 t.n.v. RKBS De Dagobert
o.v.v. de naam van uw kind(eren).

Wijkcomité Westroijen
Het wijkcomité is op zoek naar ouders die zich in willen zetten voor het Wijkcomité. Onder
het motto “Samen voor elkaar” start het WijkComité nieuwe initiatieven. Ze willen de
handen ineenslaan om samen met de lokale overheidsdiensten zaken aan te pakken als
Speeltuinen, buurtpreventie en zwerfafval. Wilt u ook een steentje bijdragen in de wijk, kijk
dan voor meer informatie op: www. Westroijen.nl.

Kinderraad
Hoi, wij zijn weer naar de kinderraad geweest (Daan en
Milan). Deze keer mochten wij een film uitkiezen. Dat ging zo:
we mochten uit 4 thema’s kiezen het thema werd uiteindelijk
armoede. Dan waren er ook 2 films. Het werd de tweede
film. Verder hadden we het over hoe we Tiel een betere stad
konden maken. We hadden een aantal ideeën onder
anderen meer groen en meer prullenbakken in de stad.
Verder werd ons verteld dat Tiel tip top het afval eens in de week opruimt. Dat was het
dan, groeten Milan en Daan.

OUDERAVOND KANJERTRAINING 15 januari 2018
"Ik mocht de rode pet spelen!"
"Niemand blijft zielig!"
"We hebben over pesten gepraat in de klas"
Komt uw kind ook wel eens thuis met deze woorden? Dan is er misschien een Kanjerles
geweest die dag.
De ouderraad organiseert samen met school een avond over de Kanjertraining. Deze
avond wordt verzorgd door de stichting Kanjertraining en is bedoeld voor alle ouders.
De Kanjertraining heeft als uitgangspunt dat het belangrijk is de ouders te betrekken bij het
goed houden c.q. bewerkstelligen van een goede sfeer op school. Dat vinden wij ook!!
Het is daarom heel belangrijk dat we met u in gesprek gaan over thema's als
conflictbeheersing, eenzaamheid, slachtofferschap, algemene omgangsvormen,
straatcultuur en cultuur van wederzijds respect.
De avond zal worden gehouden op 15 januari a.s. Inloop vanaf 19:30 uur. Graag willen wij
weten of u van de partij zult zijn. U kunt zich aanmelden door op onderstaande
aanmeldknop te klikken. Laat u even weten met hoeveel personen u aanwezig zult zijn?

(of stuur even een mailtje naar priscilla@klip.org)

MR-nieuwsflits
Na iedere MR-vergadering informeert de MR u over de belangrijkste zaken met een MRnieuwsflits in de Infoplus.
Op de website van de Dagobert onder het kopje Ouders/Verzorgers >
Medezeggenschapsraad kunt u de volledige notulen van de afgelopen vergaderingen
vinden. Ook staat hier meer informatie over de MR. U kunt de MR bereiken via
MR@dagobertschool.nl
Tijdens de vergadering van 12 december 2017 is de begroting over 2018 doorgenomen
met de directie. Ook is de verkeerssituatie rondom het scholeneiland besproken. Begin
2018 heeft de directie een gesprek met de gemeente over dit onderwerp. Verder is de MR
geïnformeerd over de invulling van de kleuterklassen in de 2e helft van het huidige
schooljaar. De MR heeft ingestemd met het voorstel van de directie. Nadere
communicatie hierover volgt. De staking van 12 december jl. is besproken: communicatie
over dit onderwerp richting ouders is en blijft belangrijk. Inmiddels heeft Bert een stuk in de
vorige Infoplus gezet.
Voor wat betreft de 'overblijfgelden' geeft de directie aan dat er te weinig vrijwillige
bijdrage is ontvangen. Dit komt mede door slechte communicatie het afgelopen jaar. Een
nieuwe uitvraag voor de inning van de 'overblijfgelden' volgt in januari 2018. Tot slot heeft
de MR de aanstaande fusie van de SKOR met het SRKPOC besproken met de directie.
Verder werden de slechte condities en slechte hygiëne van de sporthal Westroyen, waar
de gymlessen worden verzorgd, besproken. Corrie en Bert hebben contact met Sportplaza
gehad. Helaas is er te weinig verbetering. Er is actie nodig richting Sportplaza. De
toenadering wordt gezocht met andere scholen die gebruik maken van de sporthal om
een collectief te vormen. Daarna wordt eventueel de gemeente benaderd.
Onder de leerkrachten is een verkiezing gehouden voor een nieuw MR lid uit de
lerarengeleding. De keuze is gevallen op Mieke van Leur. Zij zal volgend jaar Corrie
Steenaart vervangen in de MR. Loes van Hulst is tijdelijk afwezig in verband met
zwangerschapsverlof. Corrie neemt haar taken als voorzitter waar tot het einde van het
huidige schooljaar.

