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Nieuws vanuit het team: 

Het Team blij4 bij het standpunt dat er geen punten in parnassys worden gedeeld. Waarschijnlijk een 
agenda voor de kinderen vanaf groep 6 zodat ze leren er zelf voor te zorgen. Er zal worden gekeken 
welke mogelijkheden er zijn om kinderen extra onderwijs te bieden i.v.m. achterstand in aanbod door 
allerlei omstandigheden. Vanaf volgend jaar zal de toetsing er anders uitgaan zien dit is landelijk zo 
geregeld. 

Schoolreisje: 

- Voor de onderbouw zal er een wijziging plaatsvinden in de datum van wanneer het 
schoolreisje zal zijn. Hierom moet dit langs de MR voor goedkeuring. De geprikte datum 
hiervoor is donderdag 15 juni. De reden hiervoor is dat de plek waar de kleuterleerkrachten 
heen willen is volgeboekt. Akkoord. 

- De groepen 1-2-3, groepen 4-5-6 en de groepen 8-7 gaan samen op schoolreis. Dit hee4 de 
werkgroep besloten.  

School op de kaart: 

- Omdat de Aboe nog geen missie en visie hee4, staat die van SIPO op deze site. De missie en 
visie van Aboe moet onder die van SIPO vallen. 

- Onder tevredenheid kun je de vragenlijst van WMK van ouders en leerlingen terugvinden.  

ConXnurooster 

- Onder het Team en ouders zal er worden onderzocht wat hier de mogelijkheden in zijn en 
voor en nadelen worden afgewogen. Na meer info en onderzoek staat dit weer op de agenda. 

OverblijYeleid: 

- Wordt verzet 
- Overblijfmoeders moeten goed geïnformeerd zijn over de kinderen en hun allergieën. Dit 

wordt inzichtelijk gemaakt en via Gladys met de moeders besproken. 
- Rik zal afspraken maken met overblijfmoeders conform de veiligheidsafspraken binnen de 

school. 
- Als een kind er niet is die er eigenlijk wel moet zijn, dan zal Gladys op de hoogte gesteld 

moeten worden. Dit moet in het Beleid worden opgenomen. 

Eetbeleid: 

- Is onderdeel van het overblijYeleid. 
- Gladys en Raziye hebben hier samen voor gezeten en naar gekeken.  
- Essam zal na de voorjaarsvakanXe zsm het team op de hoogte stellen van het beleid, hij 

verwacht een tegenreacXe.  
- In de schoolgids staat op dit moment het drinkbeleid, hier kunnen we nu niets aan 

veranderen. Rond mei kan dit punt weer aangekaart worden en kunnen wij hierover in 
gesprek. 

- Kun je een onderscheid maken in de bouwen als het gaat over het eten wat de leerlingen 
krijgen? 


