
 

 

 

Helaas kunnen wij u nog geen namen doorgeven van nieuwe 
personeelsleden voor het komende schooljaar. De procedures 
zijn allemaal in gang gezet en zodra wij meer weten maken wij 
dat uiteraard aan u bekend.  
 

De brief over de indeling van de groepen en de formatie in het schooljaar 2019-2020 gaat uit op 
20 juni. Dat is een Meer Primair afspraak, alle school van onze stichting maken op dezelfde dag 
bekend het het plaatje er voor het nieuwe schooljaar uit zal gaan zien. U zult dusnog even geduld 
moeten hebben.  
 

Aankomende OR vergadering van 21 juni 2019 zal een algemene ledenvergadering zijn. U bent als 
lid welkom om vanaf 11.00 uur hierbij aanwezig te zijn. Deze vergadering zal een tweede 
stemming plaatsvinden over de geplande wijziging van de statuten van de ouderverening. Dit is 
noodzakelijk in verband met de naamswijziging van OR De Tonne naar OR De Lente. Omdat de 
statuten officieel zijn opgesteld door een notaris en deze dus ook bij de notaris gewijzigd moeten 

worden is de verandering van de naam een serieuze 
aangelegenheid. Wij vinden het heel logisch dat de 
oudervereniging dezelfde naam krijgt als de school maar u, 
als lid van de oudervereniging, mag daarover mee 
beslissen. Mocht u mee willen stemmen dan bent u vrijdag 
21 juni van harte welkom.  
Als u de statuten vooraf in wilt zien dan kan dat op school 
bij de directeur. Zij heeft deze voor u beschikbaar.  

De eerste foto is binnen! Fee heeft deze ingezonden. Je 
bent goed bezig een mooie zonnebloem te kweken, Fee. 
Meer foto’s zijn welkom.  

 

9 en 10 juni Pinksteren 

11 juni studiedag leerlingen 

vrij 

13 juni ouderavond 

mediawijsheid 

6 juli Schoolkorfbaltoernooi 
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Ook in de online wereld worden strafbare feiten 
gepleegd. Vooral jongeren hebben niet altijd door waar 
hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets 
onschuldig maar heeft het grote gevolgen en kan het zelfs 
strafbaar zijn. In een informatieve bijeenkomst zal een 
gastspreker u meer vertellen over hoe u uw kind kunt 
begeleiden in de online wereld zodat zij zich hier op een 
veilige manier binnen kunnen bewegen en ontwikkelen. 
De avond is met name bedoeld voor ouders met kinderen 
in groep 6,7,8 en de middelbare school maar ook ouders 
met jongere kinderen zijn van harte welkom 
De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. 
Vanaf 19.15 uur staat er een kopje koffie voor u klaar.   


