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juni 2022 – Team 1-4 vrij i.v.m. studiedag;
juli 2022 - Wisselmiddag;
juli 2022 – Meester/juffendag.
juli 2022 – uitspuiten groep 8;
juli 2022 – Laatste schooldag om 12.00 uur vakantie.

In deze grasbabbels:
Mededelingen;
JEELO project;
Informatie betreffende schoolreisje;
Lopen voor Hoop.

Helpt u mee doppen sparen voor de geleidehond ?

Mededelingen:

Beste ouder(s) en verzorger(s),
De vorige week hadden we op dinsdag 7 juni de auditcommissie op bezoek.
De auditcommissie heeft veel klassenbezoeken afgelegd, is in gesprek geweest met
kinderen en ouders, met leerkrachten en met het MT. We kregen veel complimenten
over het pedagogische klimaat. Kinderen worden echt gezien. Er is een fijne sfeer op
school. Ook geven we goed les. De aanbevelingen waren voornamelijk gericht op
'hoe schrijven we beter op wat we doen'. De aanbevelingen nemen we mee in het
afronden van onze zelfevaluatie zodat we die over een aantal weken naar de
inspectie kunnen sturen. In september zal de inspectie ons een bezoek brengen.
Corona
Helaas duikt corona weer op in school. In de klas waar het speelt hebben we weer
zelftesten meegegeven. Natuurlijk is het gebruik hiervan vrijwillig. Wij hopen dat we
geen grote uitbraak krijgen. We willen graag dat alle activiteiten de komende weken
door kunnen gaan en dat we steeds leerkrachten voor de groep hebben staan. We
maken ons hier wel weer zorgen over. Er zijn nog steeds heel weinig vervangers.
Schoolreisje
Gelukkig kunnen de schoolreisjes toch doorgaan, met dank aan vele ouders. Er zijn
veel scholen die zoeken naar alternatieven omdat het busvervoer erg duur is. De
oudercommissie is zeer actief in het zoeken naar goeie alternatieven. Gelukkig is er
niet veel voor nodig om kinderen een fijne dag te bezorgen.
Studiedag
Aanstaande vrijdag is de laatste studiedag van dit schooljaar. De hele dag staat in
het teken van evalueren van dit schooljaar en vooruit kijken naar het volgende
schooljaar. Het wordt prachtig weer dus we hopen dat u in de mogelijkheid bent er
een fijne dag van te maken samen met uw kind(eren)!
Vrijwilliger gezocht
Bij onze school is veel groen te vinden, denk aan de plantjes op het schoolplein, de
moestuin en de Tiny Forest. We proberen samen met de kinderen hier goede zorg
voor te dragen, alleen merken we vaak dat de tijd hiervoor schaars is. Mocht u
daarom iemand weten die af en toe een paar uurtjes tijd heeft om vrijwillig wat werk
te verrichten, dan horen we dat graag!
Vele groeten,
Vivian Berden
directeur

JEELO project:

Informatie betreffende schoolreisje:
Beste ouders,
Inmiddels hebben jullie via Ouderportaal informatie met betrekking tot het
schoolreisje ontvangen.
Wellicht is het jullie opgevallen dat aan ouders/verzorgers/opa’s en oma’s gevraagd
wordt om te rijden of te begeleiden tijdens het schoolreisje. Dit heeft een reden.
Het schoolreisje wordt betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Echter bij de start
van het plannen van het schoolreisje was voor slechts 53% van alle kinderen de
vrijwillige ouderbijdrage betaald. Omdat we graag willen dat alle kinderen mee
kunnen doen en we geen eigen bijdrage per kind willen vragen bij activiteiten,
worden de mogelijkheden beperkter. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld niet meer
ieder jaar een schoolreisje met busvervoer organiseren.
De schoolreis van dit jaar was gepland zonder busvervoer. Echter door de organisatie
(OC en school) is de inschatting gemaakt voor team 1-2-3 om toch buiten Weert een
uitje te realiseren, met vervoer van ouders. We hopen dat dit een goede inschatting
is geweest en dat het geplande schoolreisje door kan gaan.
Indien er op de gekozen data niet voldoende vervoer is gaan we zoeken naar een
leuk alternatief. Maar schrijf je dus vooral in om te rijden!
Ook volgend jaar gaan we ons weer inzetten om leuke activiteiten voor de kinderen
te organiseren. Dat kunnen we niet zonder jullie! Goed nieuws is, dat we zien dat het
aantal betalende ouders is gestegen. Hier zijn we heel blij mee! We hopen op jullie
medewerking hierin door het (blijven) betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.
Ter informatie, vanuit de vrijwillige ouderbijdrage worden gedurende het schooljaar
door de OuderCommissie veel andere dingen betaald.
Denk hierbij aan: het sinterklaasfeest (bezoek van Sinterklaas en zijn pieten (incl.
vervoer, kleding, vergoedingen), strooigoed voor alle teams, een cadeau voor ieder
team), versiering in de hal van school (verschillende keren per jaar wordt de hal van
school omgetoverd in bijvoorbeeld de sfeer van de seizoenen / feestdagen), de
versnaperingen (ranja, zakje chips, appels) tijdens carnaval, koningsspelen, het
schoolkamp en eindejaarsfeest van groep 8 (incl cadeau voor groep 8 kinderen), een
bijdrage aan het kerstdiner, de laatste schooldag en zoals genoemd het schoolreisje.
Indien er vragen zijn, neem gerust contact op met de OuderCommissie door een
email te sturen naar obsgraswinkeloudercommissie@gmail.com
Vele groetjes,
De OuderCommissie

Lopen voor Hoop:

Wellicht heeft u in de media reeds gelezen dat er op zaterdag 2 juli een nieuw
evenement plaatsvindt in Weert: Lopen voor Hoop.
Alhoewel nieuw, Lopen voor Hoop is de opvolger van de SamenLoop voor Hoop die reeds
twee keer eerder in Weert werd georganiseerd. Bij dit evenement staat het leven, samen
stilstaan bij- en aandacht geven aan kanker centraal.
Door deelname aan het evenement en door in actie te komen, maken we een vuist tegen
kanker en wordt geld ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen
kanker. Daarnaast leveren we met de opbrengst van ons evenement een bijdrage aan
het leefbaar maken van een leven met kanker, zowel voor patiënt als naaste omgeving.
Om deze gedachten kracht bij te zetten, gaat de opbrengst naar Kankeronderzoekfonds
Limburg en Toon Hermans Huis Weert. Tijdens de Loop, waarbij volwassen 12 uur lang in
estafettevorm wandelen om geld op te halen voor onderzoek, laten we zien dat er hoop
is en wordt het leven gevierd.
Naast optredens, een gezellige braderie en veel activiteiten voor kinderen is er
een speciale KinderLoop tussen 14.00 en 15.00 uur op deze dag voor kinderen
van 6 t/m 12 jaar. Daarvoor vragen wij uw specifieke aandacht. Met een korte
wandeling van 60 minuten kunnen kinderen zich ook inzetten voor het goede
doel. Ze organiseren vooraf acties om geld in te zamelen en krijgen aan de start
een mooie goodiebag.
Wij zouden het geweldig vinden als kinderen van uw school, kinderopvang of
(sport)vereniging mee zou willen doen aan de KinderLoop. Bij de vorige editie in 2018
hebben vele kinderen meegelopen. Het biedt de kans om aandacht te besteden aan de
ziekte kanker en daar een mooie positieve actie aan te koppelen.
Mocht u interesse of nog vragen hebben, dan verzoeken wij u om contact met ons op te
nemen. Een team inschrijven kan via de site van de stichting:
https://lopenvoorhoop.actiekankeronderzoekfondslimburg.nl
Met vriendelijke groet,
Thomas Witjes
Niels Peulen
namens de commissie KinderLoop van Lopen voor Hoop Weert 2022
www.lopenvoorhoop.nl

