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Terugkijkend op het afgelopen kalenderjaar zijn wij als team bijzonder dankbaar voor
de inzet van ouders. Ouders die een borrel en verdere omlijsting organiseren op het
plein tijdens de kerstviering. Ouders die thuis pizza’s bakken, taartjes en wat al niet
meer maken voor het kerstdiner. Het hele jaar door zien we trouwens ouders die ons op
allerlei manieren ondersteunen. Van helpen met luizencontrole tot helpen bij het
uitlenen van boeken uit onze bibliotheek. Met jullie inzet en betrokkenheid op welke
wijze dan ook, dragen jullie bij aan de fijne school die we zijn. Langs deze weg wil het
team van de Timorstraat alle ouders die zich inzetten voor de school heel hartelijk
danken!
Mede namens het team van de Liduinaschool wens ik alle ouders en de kinderen een
voorspoedig, vredig en een inspirerend 2018.
Op personeelsgebied is er het nodige nieuws. Juf Anja van der Putten, leerkracht groep
5 op de maandag en dinsdag heeft aangegeven toe te zijn aan een andere uitdaging dan
leerkracht voor de klas. Wij respecteren haar keuze, maar vinden het erg jammer dat zij
ons na 16 jaar gaat verlaten. Per 1 februari hopen we een nieuwe leerkracht te
begroeten die haar gaat vervangen en samen gaat werken met juf Patricia.
Juf Jedidja, de vervangster van juf Rian in de groep 4 c, heeft een functie als fulltime
leerkracht aangeboden gekregen op de school het Kompas. Vanaf woensdag 10 januari
heten wij Angela van Loon van harte welkom. Het herstel van juf Rian Krijnen na haar
knieoperatie is nog niet zo ver dat zij lesgevende taken op zich kan nemen.
Onze conciërge Frits van der Horst is na zijn hartproblemen gelukkig helemaal hersteld
en weer volledig inzetbaar.

Agenda
Donderdagavond 11 januari is de Jaarvergadering van de Oudervereniging. Om 20.00
uur wil men graag verantwoording afleggen over de uitgaven van schooljaar 2016-2017
en de begroting laten goedkeuren voor het schooljaar 2017-2018. U vindt de stukken
hiervoor in de bijlage van de nieuwsbrief mail.

Dinsdagmiddag 30 januari is er studiemiddag voor de leerkrachten. De kinderen zijn
deze middag vrij.
Vrijdag 23 februari is er een hele studiedag voorafgaand aan de voorjaarsvakantie. De
groepen 1 t/m 4 zijn dan al vrij.
Vrijdag 9 februari krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun eerste rapport.
De 10 minutengesprekken volgen in de week van 12 februari.
Uitnodigingen om in te schrijven voor de gesprekken komen via de Digiduif in de week
van 5 februari en dan hoort u ook tussen welke tijden de mogelijkheid om in te schrijven
open staat.
Graag de rapportmappen inleveren als u dit nog niet heeft gedaan.
Maandag 5 februari Algemene Nieuwsbrief nummer 6.

Inloop
Met ingang van deze week wisselen we van inloopdag. Bij alle groepen worden dit de
dinsdag. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u uw kind(eren) ’s ochtends tot in
het klaslokaal wegbrengen.
De andere dagen van de week en in de middagen nemen kleuterouders afscheid van bij
de (schuif)deur en ouders van de groepen 3 t/m 8 in de centrale hal. In geval van zeer
dringende zaken kunt u meelopen naar het klaslokaal of u geeft het kind een briefje
mee voor de leerkracht. Na de voorjaarsvakantie zullen we de inloopdag weer wijzigen
om te zorgen dat iedere ouder de kans krijgt met het kind een inloopmoment te hebben
in het schooljaar.
We vragen u rekening te houden met bovenstaande om een effectieve leertijd te
realiseren.

OR zoekt Penningmeester(s)
Sinds vorig jaar zit ik in de OR (ouderraad) waarmee wij zo eens in de twee maanden bij
elkaar komen. Eigenlijk zou ik het liever de feestcommissie noemen, want waar hebben
wij het in onze vergaderingen over? Over alle feesten, vieringen, activiteiten en
schoolreisjes. Toen ik dat hoorde begreep ik direct dit is de leukste commissie (raad) die
er is.
Dus meedenken over hoe we de leuke activiteiten nog leuker kunnen maken en dan
leuke enthousiaste ouders bij elkaar roepen om het samen te gaan uitvoeren. Wie wil dat
niet?
Naast al dit leuks moet natuurlijk ook de vrijwillige ouderbijdrage beheerd worden en de
budgetten aangepast worden waar nodig. Dit wordt door de penningmeester, Michiel
Verheul, gedaan. Hij heeft dit de afgelopen 4 jaar gedaan. Hij heeft nu aangegeven dat
hij dit graag volgend schooljaar wil gaan overdragen. We zoeken daarom een
penningmeester die dit schooljaar 2 keer kan aanhaken bij een vergadermoment en die
een keer achter de computer mee kan kijken met Michiel Verheul zodat hij het
geleidelijk kan overdragen.
Ik hoop dat ik jullie enthousiast heb gemaakt om je aan te melden als penningmeester
of als lid van deze (Feestcommissie ) ouderraad via ocliduina@gmail.com
Groet,
Crisja Ran

Voorzitter Ouderraad

