
 Info 
 \  woensdag 20 april 2022 

 Beste ouders/verzorgers, 

 Nog een paar dagen en dan kan iedereen gaan genieten van de meivakantie. 

 In deze ouderinfo informeren wij u over de aankomende koningsspelen, het 
 afscheid van meester Peter en over de lente lunch die gepland staat. 

 Op 13 april heeft u een bericht ontvangen om deel te nemen aan het 
 onderzoek oudertevredenheid. Helaas hebben wij maar 29 reacties mogen 
 ontvangen. Wij vinden het belangrijk om te weten hoe tevreden u bent over 
 onze school. In deze ouderinfo nogmaals de link om aan het onderzoek mee te 
 doen als u dit nog niet gedaan heeft. 

 Wij wensen u alvast een fijne meivakantie en zien de leerlingen graag op 
 maandag 9 mei weer op school. 

 Directie en Team SBO Universum. 

 Personeel 
 Meester Peter gaat genieten van zijn welverdiende 
 pensioen. Op donderdag 12 mei heeft hij zijn laatste 
 werkdag voor groep Neptunus. Mocht u hem nog gedag 
 willen zeggen dan is daar op donderdagmiddag 12 mei 
 ruimte voor. Meester Peter zal dan op het schoolplein 
 staan, zodat hij afscheid van u kan nemen. 
 Vanaf woensdag 18 mei staat op woensdag en donderdag 
 juf Jacqueline voor groep Neptunus. 

 Wij bedanken meester Peter voor 21 jaar inzet op onze school! 

 Verkeerslus 
 De aanleg van de verkeerslus is uitgesteld, dit staat nu gepland voor de 
 zomervakantie. Het valt ons op dat er de laatste tijd weer regelmatig auto’s 
 geparkeerd staan op de taxiplek. Voor de veiligheid van onze leerlingen willen 
 wij u verzoeken om uw auto hier niet te parkeren, maar aan de overkant van 
 de school. 

 Belangrijke data 
 -  Vrijdag 22 april 

 Koningsspelen. 
 Om 14:45 start 
 meivakantie t/m 
 8 mei. 

 -  13 mei Only 
 Friends groep 
 Pluto-Neptunus 
 en groep 
 Uranus-Saturnus 

 -  17 mei 
 voorjaarslunch 

 -  19 mei 8:45- 
 9:45 
 Ouderochtend 

 -  20 mei Only 
 Friend groep 
 Zon-Komeet en 
 groep Grote 
 Beer- Maan. 

 -  24 mei 
 Schoolreis groep 
 Komeet,Uranus, 
 Neptunus en 
 Pluto 

 -  25 mei 
 studiedag 
 leerlingen vrij 

 -  26/26 mei 
 Hemelvaart 



 Schoolreis 
 Gelukkig kunnen we dit jaar weer op schoolreis. Afgelopen week hebben wij u 
 hierover  geïnformeerd  via Social Schools. De schoolreisjes worden betaald uit 
 de vrijwillige ouderbijdrage. Heeft u een stadspas? Dan wordt deze bijdrage 
 zelfs betaald door de gemeente! 

 Alle ouders/verzorgers willen wij er aan herinneren dat het betalen van de 
 vrijwillige bijdrage heel erg op prijs wordt gesteld. Zoals gezegd, dan kunnen 
 we leuke dingen blijven doen. 

 ● Laat uw stadspas (of van uw kind) scannen aan de balie of geef de pas mee 
 aan uw kind zodat die de pas kan laten scannen. 

 ● Of maak € 50,-over op rekening NL60 TRIO 0788795295 t.n.v. Innoord 
 onder vermelding van de naam van uw 
 kind. 

 Koningsspelen 
 Op vrijdag 22 april worden de koningsspelen gehouden. In de middag hopen 
 wij met elkaar een sportieve middag te hebben. De leerlingen van de groepen: 
 Grote Beer, Maan, Zon, Komeet, Pluto en Neptunus gaan naar Only Friends. 
 De andere groepen hebben op school een sportief programma. 

 Lente lunch 
 Op dinsdag 17 mei organiseren wij een lente lunch op school. Voor deze lunch 
 willen wij u vragen om uw kind iets mee te geven zodat dit met elkaar 
 gegeten kan worden. Na de meivakantie zullen wij u verder informeren. 



 Ouderochtend 
 Op donderdag 19 mei wordt er een ouderochtend georganiseerd. Op deze 
 ochtend is Derya Yoldemir, van Buurtteams, aanwezig om u meer te vertellen 
 over hulp bij de  financiën  . Komt u ook? De koffie en thee staan klaar om 
 8.45 uur. De ouderochtend duurt tot ongeveer 9.45 uur. 

 Onderzoek oudertevredenheid 
 Voor ons is het belangrijk om te weten of en hoe tevreden u bent over de 
 school van uw kind(eren). Daarom willen wij u nogmaals vragen om een korte 
 vragenlijst in te vullen over uw tevredenheid. Klik de volgende link aan als u 
 wilt meedoen: 

 https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/QZH5PBM 

 Het beantwoorden van de vragen kost niet veel tijd en uw antwoorden blijven 
 anoniem. Heeft u het al ingevuld, dan hoeft u dit uiteraard niet nog een keer 
 te doen. 

 Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

 De volgende ouderinfo verschijnt woensdag 25 mei 2022 

 Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl 

https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/QZH5PBM

