Info

voor ouders en verzorgers van onze leerlingen

woensdag 12 februari 2020

\

Beste ouders/verzorgers,
Al vrij snel na de vorige ouderinfo deze nieuwe info. Nu omdat de
voorjaarsvakantie voor de deur staat. Aansluitend op de voorjaarsvakantie hebben
we op Universum een studieweek. Dit betekent voor u en de kinderen dat de
voorjaarsvakantie twee weken duurt. We hopen dat iedereen er van geniet.
Wij hebben in de studieweek een vervolg op onze scholing over
hechtingsproblematiek, we werken aan alle rapporten en de
ontwikkelperspectieven en we gaan een dagje uit met het hele team.
Vanaf maart zien we op school twee nieuwe juffen. In groep Zon juf Fardau op
woensdag en vrijdag omdat juf Annet nog niet hersteld is. Juf Tessa werkt dan op
de maandag, dinsdag en donderdag in groep Zon.
En in groep Venus juf Ruby op donderdag en vrijdag. Meester Peter geeft op
maandag tot en met woensdag les aan groep Venus. Juf Harmien gaat met
ziekteverlof in verband met een medische ingreep en revalidatie.
We zijn heel blij dat in deze periode van leerkrachtentekort we er toch nog in
geslaagd zijn om vervanging te vinden. We heten juf Ruby en juf Fardau van harte
welkom. Beide leerkrachten hebben al kennisgemaakt met de groepen.
We wensen u een prettige voorjaarsvakantie en tot maandag 2 maart!
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Team Universum

Doelab
Leerlingen van Doelab hebben de afgelopen week een eigen onderneming
opgezet. Op dinsdag 11 februari was de winkel open van 14.30-15.00 uur. De
winkel is goed bezocht en juf Sharon meldde ons dat de kinderen winst hebben
gemaakt. Wat ze met de winst gaan doen dat horen we na de vakantie.

Rapportgesprekken
Na de voorjaarsvakantie worden de gesprekken gevoerd. Als u een kwartier eerder
aanwezig bent, kunt u voor het gesprek het rapport al inzien. U krijgt een
uitnodiging van de groepsleerkracht of u heeft al ingetekend voor een tijdstip.
Naast het rapport bespreken we ook het ontwikkelperspectief.
Ballet met je klas
Op woensdag 4 maart zal het project Ballet met je Klas onze school bezoeken. De
groepen Mars, Neptunus en Pluto krijgen onder leiding van 2 dansdocenten van
het Nationaal Ballet dansles op school.
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KOM NAAR HET THEATER VOOR OUDERS ‘VOOR JE HET WEET ZIJN ZE
GROOT’.
Opvoeden is lastig. Kom daarom naar het theater. Het is grappig en vooral heel
handig. Hoe gezellig is het bij u tijdens het eten? Hoe lang wilt uw kind
computeren? Natuurlijk wilt u dat uw kind gezond opgroeit. U geeft een gezond
ontbijt, kookt ’s avonds eten en waarschuwt als ze lang achter de computer zitten.
Maar uw zoon of dochter heeft soms heel andere ideeën over wat goed voor hem
of haar is.
Kom voor tips over opvoeden naar deze ouderbijeenkomst.
Tijdens de voorstelling worden grappige situaties nagespeeld tussen ouder en kind.
U kunt mee lachen, meedenken en meepraten over hoe u uw kind gezond en
positief opvoed. Ouders kunnen tips geven die de acteurs direct naspelen. Zo hoort
en ziet u ook hoe andere ouders dat doen. Tijdens dit theater heeft u dus invloed
op wat er gebeurt.
Wanneer: Donderdag 19 maart 2020
Tijd: 8:45.-10:15 uur inloop vanaf 8:30 uur
Waar: SBO Universum, in de aula.
Opvang voor uw kind van 0 t/m 4 jaar is aanwezig.
Er is ook een lekker ontbijt voor u vanaf 8:30 uur
Wilt u er ook bij zijn? U krijgt een uitnodiging van de leerkracht of u heeft deze
inmiddels al gehad..
Hier zit een strookje aan om u aan te melden. Vul het invulstrookje in en lever dit
voor 6 maart in bij Juf Melanie of de leerkracht van uw kind. Er is plaats voor 70
ouders.
Verkeersexamen Unit 4
Op donderdag 26 maart hebben de kinderen van groep Aarde, Venus en Jupiter
verkeersexamen. Over de invulling van dit examen ontvangt u nog een brief.

Only Friends
In februari en maart 2020 staan er weer een aantal sportieve activiteiten op het
programma. De kinderen gaan met de juf of meester naar de sporthal. Hierbij het
overzicht:
Vrijdag, 14 februari van 12.00 uur tot 13.00 uur
De groepen Komeet & Mars Beweegbaan en estafette stoeivormen
Vrijdag, 14 februari van 13.00 uur tot 14.00 uur
De groepen Neptunus & Zon Beweegbaan en estafette stoeivormen
Vrijdag, 6 maart van 12.00 uur tot 13.00 uur
De groepen Neptunus & Pluto Beweegbaan en estafette stoeivormen
Vrijdag, 6 maart van 13.00 uur tot 14.00 uur
De groepen Ster/Gr Beer/Maan/Zon Beweegbaan en estafette stoeivormen
Vrijdag, 13 maart van 13.00 uur tot 14.00 uur
De groepen Aarde/Venus & Jupiter Beweegbaan en estafette stoeivormen
Vrijdag, 20 maart van 12.00 uur tot 13.00 uur
De groepen Komeet & Mars Atletiek
Vrijdag, 20 maart van 13.00 uur tot 14.00 uur
De groepen Ster/Gr Beer/Maan/Zon Atletiek

Spreekuur Pak je Kans
Het inloopspreekuur in maart en april is op:
Maandagochtend 8.45 uur
2 maart, 16 maart, 30 maart
20 april
U kunt hier terecht voor allerlei vragen zoals:
- kom ik in aanmerking voor een laptop voor mijn kind?
- hoe betaal ik het schoolreisje of schoolkamp?
- kan het sporten van mijn kind vergoed worden?
Linda is deze ochtenden aanwezig om u te ondersteunen bij uw ﬁnanciële vragen.
Kofﬁeochtenden
In februari 2020 hebben wij een aantal kofﬁeochtenden op de agenda staan. Op
maandag zullen Judy en Fatiha u ontvangen vanaf 9.00 uur tot 10.00 uur onder
het genot van een lekker kopje kofﬁe of thee.
24 februari- geen kofﬁeochtend, studieweek, kinderen vrij
2 maart 9 maart - Lentekriebels, lessen over relaties, weerbaarheid en sexualiteit
16 maart - OKT, sport en vrije tijd
Ouderbijdrage
Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald? Het bedrag van € 50,- kunt u
overmaken op rekening NL60 TRIO 0788795295 t.n.v. Innoord onder
vermelding van de naam van uw kind. Van dit geld betalen wij allerlei
festiviteiten op school en uiteraard de schoolreisjes.
Het is vanaf dit jaar mogelijk om met stadspas op school te betalen. U kunt uw
stadspas bij Judy of Philles laten scannen.
Voor het schoolkamp van groep Aarde, Venus en Jupiter is een extra bedrag van
85 euro gevraagd omdat wij het schoolkamp niet alleen van de ouderbijdrage
kunnen bekostigen. Hiervoor zijn inmiddels brieven uitgedeeld en heeft u kunnen
aangeven hoe u dit wilt betalen.
Voor alle ouders die de ouderbijdrage en/of het schoolkamp nog niet betaald
hebben vragen wij u vriendelijk om dit in orde te maken of in delen te betalen
wanneer dit u beter uitkomt. Dank u wel!

Voorjaarsvakantie en studieweek
Kinderen vrij van maandag 17 februari t/m zondag 1
maart.
Weer naar school op maandag 2 maart!!
Fijne vakantie!!
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