Beste ouders,
De beste wensen voor het nieuwe jaar. Hopelijk wordt 2019 een jaar met vele
mooie hoogtepunten.
In de kerstvakantie heb ik u geïnformeerd over het overlijden van André Ritman,
vader van 3 van onze leerlingen en echtgenoot van Jacqueline (lid van onze
oudervereniging). In elke unit zullen we op gepaste wijze aandacht besteden aan
dit verdrietige nieuws.
In februari 2019 ontvangt u een oudervragenlijst. Uw antwoorden op de vragen,
uw mening en tips, willen we gebruiken om verbeterplannen op te stellen.
Misschien heeft u gemerkt dat we telefonisch niet altijd goed bereikbaar zijn. Hier
wordt op 21 januari aan gewerkt. Na 21 januari hopen we op meerdere plekken in
ons gebouw telefonisch weer goed bereikbaar te zijn.
Vriendelijke groet,
Paul Beumer,
Directeur rkbs De Bataaf
Activiteitenagenda
Ma.
Ma.
Di.
Vr.
Vr.
Vr.
Do.

7 jan.
7 jan.
8 jan.
11 jan.
11 jan.
11 jan.
17 jan.

Start nieuwe IPC-thema’s
Start hoofdluiscontrole
MR-vergadering
Nieuwjaarsdisco
Nieuwjaarsdisco
Nieuwjaarsdisco
OV-vergadering

Unit 1/KaKa
Unit 2
Unit 3

Unit 1, 2 & 3
Unit 1, 2 & 3
19.30 u.
16.30-17.30 u.
17.45-18.45 u.
19.00-20.00 u.
20.00 u.

Korte terugblik
We kijken terug op een gezellige decembermaand. Het succes van de diverse
activiteiten is vooral te danken aan de vele hulp die we van ouders hebben gekregen.
We hopen in 2019 ook op uw hulp te mogen rekenen.
Verkeerssituatie rondom de scholen
Het is de gemeente niet gelukt om voor de kerstvakantie te reageren op het voorstel
van de scholen om de rijrichting naar en van de parkeerplaats met borden aan te
geven. We blijven de gemeente om een reactie vragen.

Oudervereninging
De oudervereniging van De Bataaf heeft nieuwe groene T-shirts aangeschaft die de
kinderen bij bijzondere (sport-)activiteiten aan doen, zodat we de komende jaren als
school weer goed herkenbaar zijn.

Wat er gaat gebeuren
De thema’s van IPC
De thema’s van IPC in de units vanaf januari :
Unit 1: Dieren-vriendschap
Unit 2: We zijn wat we eten
Unit 3: De wijde wereld
Personeel
- Meneer Vincent start in unit 3-roze, nu juf Lianne met zwangerschapsverlof is.
- Juf Ria blijft nog even in unit 1-blauw om juf Natasha gedeeltelijk te vervangen.
- Gedurende de periode januari – april zullen met regelmaat juf Suze en juf Juul extra
meekijken en meewerken in unit 1. Het unitteam van unit 1 kan in deze periode
gebruik maken van de kennis en ervaringen die zij in het unitonderwijs hebben
opgedaan.
Vakantierooster 2019-2020 (onder voorbehoud)
Herfstvakantie
ma 21-10-2019 t/m vr 25-10-2019
Kerstvakantie
ma 23-12-2019 t/m vr 03-01-2020
Voorjaarvakantie ma 24-02-2020 t/m vr 28-02-2020
Pasen
vr 10-04-2020 t/m ma 13-04-2020
Meivakantie
ma 27-04-2020 t/m vr 08-05-2020
Hemelvaart
do 21-05-2020 t/m vr 22-05-2020
Pinksteren
ma 01-06-2020
Zomervakantie
ma 20-07-2020 t/m vr 28-08-2020
Nieuwjaarsdisco, thema: Glitter, als een ster
Op 11 januari organiseert De Bataaf een nieuwjaarsdisco voor alle leerlingen van de
school. Ook de peuters van KaKa zijn van harte welkom. Dit feest is gepland na
schooltijd. De kinderen mogen verkleed komen, vooral in het glitter, want het thema
is: Glitter, als een ster! Natuurlijk krijgen de kinderen wat lekkers! De entree is gratis!!
De hal is niet groot genoeg om alle leerlingen van De Bataaf tegelijkertijd feest te laten
vieren. De verdeling van de discoavond ziet er daarom als volgt uit:
Unit 1/KaKa* 16.30 -17.30 uur
Unit 2*
17.45- 18.45 uur
*Kinderen t/m 8 jaar worden gebracht en
Unit 3
19.00- 20.00 uur
gehaald door een volwassene. (Ouders kunnen
niet blijven tijdens de disco). Kinderen vanaf 9
jaar mogen zelf naar school komen, maar u
mag ze natuurlijk ook brengen en halen.

Toetsafname Cito, AVI en DMT
In alle groepen worden in januari Cito-toetsen afgenomen. Van elk kind bestaat een
leerlingvolgsysteem met toetsen die meerdere jaren worden gebruikt. De uitslagen
van deze methode-onafhankelijke toetsen, waarbij een vergelijking met een landelijk
gemiddelde mogelijk is, geven redelijk objectieve gegevens over de leerprestaties van
elk kind.
Aanmeldingen
Het lijkt wel vroeg, maar we zijn op school- en op bestuursniveau al bezig met de
formatie voor volgend schooljaar. Om alles goed in beeld te krijgen, zijn de exacte
leerlingenaantallen nodig. Wordt uw zoon/dochter in 2019 of 2020 vier jaar? Kom
dan een inschrijfformulier halen.
We stellen het op prijs als u ouders van buurjongens/-meisjes, neefjes of nichtjes die
4 jaar worden, informeert over De Bataaf. Laat de ouders een afspraak voor een
aanmeldingsgesprek maken. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de
directeur. Er kan telefonisch een afspraak gemaakt worden, maar ook via de mail.
Tel: 0344-655044 of e-mail: directie@rkbs-debataaf.nl .

