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27 april: Koningsdag alle leerlingen vrij
3 mei t/m 14 mei: Meivakantie alle leerlingen vrij
4 mei: Dodenherdenking
5 mei Bevrijdingsdag
9 mei: Moederdag
12 mei: Suikerfeest
13 mei: Hemelvaart
17 mei: Weer naar school

Verkiezing oudergeleding van de GMR
Beste ouders,
Iedere school van Xpect Primair heeft een medezeggenschapsraad. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 4
ouders en 4 personeelsleden. De raad komt 10 keer per jaar bijeen en geeft advies en instemming aan beleid dat
met het onderwijs en personeelszaken te maken heeft.
Daarnaast is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad van Xpect Primair ( GMR ) is iedere school van Xpect primair ( dit zijn 26 scholen)
vertegenwoordigd door een ouderlid en een personeelslid. Ook de GMR vergadert ongeveer 10 keer per jaar in de
avonduren tussen 20.00 uur en 22.00 uur.
De oudergeleding van onze school is momenteel helaas niet vertegenwoordigd binnen de GMR. Dat betekent dat er
verkiezingen moeten worden gehouden voor een lid van de oudergeleding.
Heeft u misschien interesse om als ouderlid onze school te vertegenwoordigen binnen de GMR van Xpect Primair?
Stuur dan voor vrijdag 30 april 2021 een mailtje naar Ien Frieling. ( ien.frieling@xpectprimair.nl)
Mocht u graag nog wat meer informatie krijgen over deze taak dan kunt u altijd even contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Ien Frieling Voorzitter MR Antares Secretaris GMR Xpect Primair

Verjaardagen
Vr 16 april

Zoë (11 jaar) - groep 7
Kebron (9 jaar) - groep 4
Di 20 april
Shainushka (11 jaar) - groep 6
Di 27 april Rania (11 jaar) - groep 7
Djeserin (9 jaar) - groep 5
Wo 28 april
Leen (11 jaar) - groep 6

De Pont in de klas
De komende maand komt het De Pont museum in de klas in Tilburg West!
In de groepen 5 en 6 van Jenaplanbasisschool Jeanne D’Arc, Basisschool Hubertus, Basisschool Auris Florant,
Basisschool Antares en Basisschool Wandelbos ontdekken de kinderen het museum door het ‘Op Naar De Pont Spel’
te spelen en/of deel te nemen aan de theaterrondleiding ‘De Villa van Frenkie de Jong’. De activiteiten worden
verzorgd door museumdocenten Marika Taborsky en Anke Spieringhs. Écht kijken is natuurlijk het mooist. Daarom
krijgt ieder kind een voucher om De Pont te bezoeken zodra dit kan met een gratis entree voor één
ouder/verzorger.

Baby nieuws!
Juf Michelle van de Taalschool is in blije verwachting. Dit nieuws is extra bijzonder, want het is niet 1 baby, maar 2
baby’s! Juf Michelle krijgt een eeneiige tweeling.
Gisteren heeft ze in de Taalschool bekend gemaakt wat het geslacht gaat zijn van de baby’s, kijk zelf maar op de foto.

