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Hierbij laten wij u weten dat onze teamleider SO, mevrouw Annemieke
Verberne, met ingang van 1 mei a.s. onze school gaat verlaten. Zij gaat een
nieuwe uitdaging aan als directeur van een andere ZML-school in haar
woonplaats Eersel. Als school betreuren wij haar vertrek, maar hebben er
ook begrip voor dat zij deze uitdaging en mooie kans heeft aangegrepen.
Voor de korte periode tot aan de zomervakantie zullen wij haar taken
zoveel als mogelijk intern verdelen. Over hoe wij de taken van teamleider
SO vanaf het nieuwe schooljaar zullen invullen, zullen wij u tijdig
informeren. Wij wensen Annemieke veel succes toe in haar nieuwe
werkkring.

Om te onthouden!
* 12 april : Challengeday
* 18 aprill WAS-dag (Werken Als Stagiair)
* Meivakantie.: zaterdag 20 april t/m zondag 5 mei

Vrijwilligers gezocht voor de BSO

…...en bezoek onze
website of de
facebookpagina van
SSOE voor nieuws
en reportages.
TIP:
Kennisbank
www.antoonvandijkschool.nl

De Buitenschoolse opvang van ORO is op zoek naar vrijwilligers die het leuk
vinden om extra activiteiten te ondernemen met de kinderen. Denk hierbij aan
knutselen, muziek maken, spelletjes spelen, koken etc. Het gaat hierbij
voornamelijk om de woensdag- en vrijdagmiddag en zaterdag. Dagen, tijden en
groepen gaan in overleg. Heeft u, of kent u iemand in uw omgeving (familie/
vrienden/buren) die dit leuk zou vinden?
Neem dan contact op met Mijke Nijssen (MNijssen4@oro.nl) of Claudia Mous
(CMous@oro.nl), zodat we kennis kunnen maken.

Privacy
Hoe wij omgaan met de gegevens van u en uw kind kunt u lezen op blz. 3 van
deze oudernieuwsbrief. Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons
op.
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Nieuws vanuit de leerlingenraad
De leerlingenraad in vergadering…

Nieuws vanuit de MR
Wij zijn helaas nog steeds dringend op zoek naar 2 nieuwe leden
vanuit de oudergeleding om onze MR en GMR te versterken,
vandaar hieronder nogmaals onze dringende oproep voor
kandidaten:
Heeft u belangstelling in één of beide vacatures, of heeft u vragen
hierover, mail dan s.v.p. naar
medezeggenschapsraad@antoonvandijkschool.nl of neem
telefonisch contact op met Demi Bosch (0492516335). Wij kunnen
u dan ook laten weten wanneer de volgende vergadering
plaatsvindt; U bent van harte welkom om vrijblijvend een MRvergadering bij te wonen.
Meer informatie over wat de MR doet en het verslag van de laatste
MR-vergadering kunt u vinden onder de kop ‘ouders’ op onze
website.
Meer informatie over wat de MR doet en
het verslag van de laatste MR-vergadering
kunt u vinden onder de kop ‘ouders’ op
onze website.
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Deze downloads zijn online beschikbaar via : https://www.ssoe.nl/hoe-gaan-wij-om-met-de-privacy-van-u-en-uw-kind
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