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Beste ouders/verzorgers,

De kerstvakantie staat voor de deur. Wij kijken terug op een gezellige periode
met de leerlingen. Gister hebben wij de kerstviering gehad. In alle groepen is
er heerlijk gesmikkeld van de gerechten. In de zaal was het gezellig druk. De
leerlingen van groep Mars hebben voor de ouders mooie kerstliederen
gezongen.

Vanuit het Jeugd Educatie Fonds hebben wij de ouders een kerstpakket
mogen aanbieden. Tijdens het uitdelen van de kerstpaketten waren er veel
enthousiaste reacties.

Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie en een goede jaarwisseling! Wij
hopen iedereen op maandag 9 januari 2023 weer te zien!

Personeel
Na de vakantie gaat juf Lieke met zwangerschapsverlof. Wij zijn erg blij dat er
vervanging is gevonden. Na de vakantie komt juf Jannie bij ons werken. Zij zal
juf Lieke gaan vervangen in de groepen Aarde en Pluto.  Wij wensen juf Lieke
een fijn verlof toe!

Belangrijke data:
Januari:

- 9 januari: Start
school

- 13 januari: Only
Friends
Jupiter/Aarde
Neptunus/Venus

- 17 januari:
Openbare les
Hallo muziek
onderbouw

- 17 januari: Open
dag Kolom
praktijk college
Noord

- 19 Januari:
inloopochtend.

- 20 januari:
Only Friends
Mars/Uranus
Komeet/Pluto

- 20 januari:
VO experience

- 24 januari:
Presentaties
Hallo Muziek
voor de groepen,
Neptunus,
Venus, Uranus
en Komeet

- 24 januari:
Groep Grote
Beer/Ster naar
de Krakeling

- 27 januari:Only
Friends
Zon/Maan
Grote Beer/Ster



Mobiele telefoons op school/het schoolplein
De laatste tijd zijn er regelmatig leerlingen met mobiele telefoons op het
schoolplein. Er wordt dan ook gefilmd en dat is vanwege de privacy niet
gewenst. De afspraak is dat een telefoon zodra uw kind eenmaal op het
schoolplein is of in school niet wordt gebruikt.

Inloopochtend
Op woensdag 17 november jl. was de eerste inloopochtend. De ouders konden
een kijkje in de klas nemen. Een aantal ouders hebben van deze uitnodiging
gebruik gemaakt. De volgende mogelijkheid om in de groepen te kijken is op
donderdag 19 januari van 8:45 tot 9:15.

Verkeerslus
Wij zien dat de verkeerslus goed gebruik wordt. Wel willen wij u erop wijzen
dat het de bedoeling is dat u alleen uw kind hier afzet en dus niet parkeert.
Parkeren moet nog steeds aan de overkant of op andere plekken in de
omgeving waar het mag. Zet uw auto niet dubbel of achter geparkeerde
auto’s want dit is voor de buurtbewoners heel vervelend.

In de middag zien wij dat de verkeerslus wordt gebruikt als parkeerplaats.
Ouders staan hier te wachten totdat de school uit gaat. Ook dit veroorzaakt
dat andere auto’ s geen doorgang hebben en de verkeerslus niet kunnen
gebruiken waarvoor deze bedoeld is. Hierdoor wordt het met halen van de
kinderen toch weer rommelig op straat en op de openbare weg.

Komt u uw kind(eren) halen zonder auto, dan bent u welkom om op het
schoolplein op uw kind(eren) te wachten. Zo houden wij de verkeerssituatie
ook weer goed onder controle.

Dank voor uw medewerking!

Ouderbijdrage
Voor extra schoolactiviteiten en het schoolreisje vragen wij ouders een
vrijwillige ouderbijdrage te doen. Wanneer u (uw kind) in het bezit bent van
een stadspas dan kunt u deze laten scannen op school. Misschien kunt u de
pas meegeven aan uw kind of anders contact opnemen met Judy of Philles (in
de ochtend 020-6361539) zodat wij hiervoor een afspraak kunnen maken. Dit
kost u verder niets en wij zijn hier als school erg blij mee omdat wij dan extra
dingen kunnen organiseren.

Wanneer u geen stadspas heeft dan kunt u het bedrag van € 50,- overmaken
op rekening NL60 TRIO 0788795295 t.n.v. Innoord onder vermelding van de
naam van uw kind. Wanneer het u beter uitkomt om in termijnen te betalen
dan mag dit uiteraard ook. Laat het ons dan wel even weten.

Voor het nieuwe jaar staan er weer leuke activiteiten op het programma, dus
uw bijdrage is meer dan welkom. Dank u wel alvast.



Namens de MR

Beste ouders,
Vanaf dit schooljaar is de MR in een nieuwe samenstelling gestart, daarom
stellen we ons graag aan jullie voor:

Marjan Schreuder

Ik ben Marjan en werk al bijna 25 jaar op SBO Universum. Dit
schooljaar geef ik les aan groep Ster. Ik werk op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.

Melanie de Lange

Ik ben Melanie en ik werk nu 8 jaar met veel plezier op het
Universum. Dit jaar geef ik les in groep Zon. Ik werk op
woensdag, donderdag en vrijdag. En ik ben sinds dit
schooljaar nieuw in de MR erbij gekomen.

Rick Robijn

Vader van Revelinyo. Revelinyo is vanaf dit schooljaar
begonnen op SBO Universum en zit in groep ster. Ik vind
het belangrijk om als ouder de belangen te behartigen
van onze kinderen.

Nienke Abid

Moeder van Isaiah, hij gaat met veel plezier naar SBO
Universum en zit in groep Venus. Ik vind het belangrijk
dat we als ouders goed vertegenwoordigd zijn en dat
we mee kunnen praten over belangrijke beslissingen
die ons en onze kinderen aangaan.

Waarvoor is de MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Dat is verplicht in Nederland.
Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de
raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. De rol van
de medezeggenschapsraad op school is meepraten over het schoolbeleid.



Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen
aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt.

Over andere onderwerpen hoeft de schoolleiding de MR alleen te informeren.
De MR komt gemiddeld 4 tot 6 keer per jaar bijeen.

Contact met de MR

Heeft u een vraag of opmerking en wilt u die graag met ons delen? U kunt
ons natuurlijk aanspreken op het schoolplein of langkomen tijdens onze
vergaderingen. Wij zijn bereikbaar via de mail: mr.universum@innoord.nl

Verzuim
De afgelopen weken hebben veel leerlingen maar ook onze leerkachten helaas
griepklachten of corona gehad. Het advies blijft om bij klachten een zelftest te
doen om iedereen om u heen te beschermen mocht er toch een positieve
uitslag zijn. De zelftesten zijn op school nog steeds beschikbaar.

Wanneer uw kind ziek is, een afspraak heeft bij de tandarts of dokter, dan
verzoeken wij u vriendelijk om dit op tijd aan ons door te geven. Dit kan
telefonisch, maar nog makklijker via social schools.

Wanneer uw kind zonder afmelding of gegronde reden niet op school
aanwezig is dan zijn wij genoodzaakt om hier een melding van te maken bij
de leerplichtambtenaar.

In uitzonderlijke gevallen kan er verlof worden aangevraagd. Hiervoor dient
tijdig een verlofformlier te worden aangevraagd. De directie van de school zal
dit verlofformulier samen met het aangeleverde bewijs beoordelen en hier
een besluit over nemen. Zonder toestemming betekent het altijd dat wanneer
uw kind niet op school aanwezig is dat het ongeoorloofd afwezig is. Ook hier
moeten wij een melding van maken bij de leerplichtambtenaar.

De volgende ouderinfo verschijnt vrijdag 27 janauri 2023
Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl


