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Nieuws algemeen 
 
Goede start en een fijn schooljaar! 
 
We zijn allemaal goed gestart in dit nieuwe schooljaar. We hebben al 
veel ouders in de school gezien en gesproken. 
We wensen u en uw kind(eren) een fijn schooljaar!  

 
Inloopavond op dinsdag 20 september 

 
Op dinsdag 20 september is er een inloopavond gepland. U bent 
tussen 18.30 uur en 19.30 uur van harte welkom om met uw kind een 
kijkje te komen nemen in de school en op deze wijze de leerkracht en 
andere leerlingen en ouders te ontmoeten. 
Ook opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn van harte  
welkom.  
De ouderraad zal zich deze avond presenteren in de hal. Er wordt een 
kopje koffie geschonken en de ouders van de ouderraad zijn er om 
andere ouders te ontmoeten, info te geven over de werkwijze en 
activiteiten van de ouderraad en vragen te beantwoorden.  
 
  

Overzicht van 

evenementen: 
11-9      kennismakings-  
en 13-9 gesprekken 
15-9     OR vergadering 
19-9     OR ledenverga- 
             dering 
20-9      inloopavond 
21-9      schoolfotograaf 
23-9      vrij - studiedag  

 

Jarigen: 
1-8   Romy Bons 
2-8   Selen Dursun 
8-8   Jaycee Pennarts 
        Chanae Swenne 
20-8 Phylicia Ramjiawan 
23-8 Adil Ahamad 
        Vayn Heinhuis 
24-8 Daylin van Drunen 
25-8 Luna van der Weide 
26-8 Sanne v.Everdingen 
29-8 Serkan Kor 
2-9   Mike Janssen 
        Jayden Mundt 
4-9   Reda Rziki 
5-9   Oliver Meuwissen 
9-9   Niels Coolegem 
        Tino Janssen 
11-9 The Vinh Nguyen 
12-9 Zara Yilmaz 
14-9 Jenna el Baba 
        Eric Beurskens 
        Laura v.Nienhuijs 
15-9 Jayson Cheung 
17-9 Ruben vd Vorle 
18-9 Timo Hofmans 
        Dilan Simsek 
19-9 Daphne Janssen 
20-9 Louise Meuwissen 
22-9 James Le Minh 
        Destiny Bosch 
23-9 Lara Bakker 
24-9 Rick Palmen 
25-9 Danica Burhenne 
        Shanou Korndorffer 
        Igor Mrozik 

HINT! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jarigen: 
16-10 Lars Versleijen 
18-10 Nady Farag 
          Naomi Gielen 
19-10 Romy Moeskops 
25-10 Ilse Muijres 
27-10 Dahab Rziki 
28-10 meneer Lambert 
1-11 Davy van Beek 
2-11 Hana Mujezinovic 
4-11 Danny Berendsen 
        Caroline Duong 
7-11 Luc Hermans 
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Er is bij de ouderraad ook ruimte voor nieuwe leden. Dus als u 
geïnteresseerd bent in samenwerking met school kunt u zich aanmelden 
voor de ouderraad of voor een werkgroep. Er zijn inschrijfformulieren bij 
de stand zodat ouders zich voor een werkgroep en/of als OR-lid kunnen 
inschrijven. 
 
 
Aanmelden voor opleiding tot mediator in groep 7 

 
De leerlingen van de groepen 7 van bs Natuurlijk! en bs Extralent  kunnen 
solliciteren voor de opleiding tot mediator t/m 14 september. In de vorm 
van een brief motiveert de leerling waarom hij of zij mediator wil worden. 
Deze brief wordt ingeleverd bij juf Marlie. Juf  Marlie maakt 15 september 
bekend welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. De opleiding tot 
mediator start laatst september.  

 
Schoolcontactpersonen  
 
Een klacht is een gratis advies om het nog beter te willen gaan doen! 
  
Waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden, of worden fouten 
gemaakt. 
Dit is in onze school niet anders. Ouders zijn altijd welkom bij de 
groepsleerkracht om dergelijke zaken te bespreken. Samen kan er dan 
gezocht worden naar een goede oplossing. 
Elke klacht wordt serieus genomen. Het oplossen van een klacht en het 
treffen van maatregelen moeten tot een gewenst resultaat leiden, 
waardoor herhaling van de klacht wordt voorkomen en de kwaliteit van 
onze school wordt verbeterd. 
 
Mocht U om welke reden dan ook niet tevreden zijn over de afhandeling 
van uw vragen of bezwaren, dan kunt U naar de directie van de school 
gaan. 
Zij hebben o.a. de taak dit soort zaken in overleg met ouders, 
groepsleerkracht en eventueel andere betrokkenen op te lossen.  
De schoolcontactpersoon is er voor ouders en kinderen. Kinderen die een 
probleem hebben en er over willen praten, gaan naar hun juf of meester. 
Als dit om een of andere reden niet kan, dan kunnen ze terecht bij de 

schoolcontactpersoon.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Jarigen: 

 
26-9 Sanne Leenders 
27-9 Jayla Theijbers 
28-9 Finn Schuts 
        Alyssa Verbeek 
        Seyma Yildirim 
1-10 Yavi Snellen 
        Sten Versleijen 
2-10 Thierra Deschaux 
        Sjuulke Stikkelbroeck 
8-10 Néomy Janssen 
13-10 Lina Barsboga 
14-10 Tomasz Monkowski 
           Elise Muijsenberg 
16-10 Lars Versleijen 
17-10 Elizabeth  
          Egbedokun 
18-10 Nady Farag 
          Naomi Gielen 
19-10 Romy Moeskops 
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Indien de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt U een afspraak 
maken met een van onze interne contactpersonen: Geert Simons en Virginia Janssen. 
Zij zijn niet bevoegd de klacht af te handelen, maar zij kunnen met U samen wel alle mogelijkheden op 
een rijtje zetten 
 
Een mogelijkheid is een officiële klacht in te dienen volgens de officiële klachtenregeling. De 
contactpersoon kan U hierover nader uitleg geven. 
Zo nodig kunnen zij U verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.  
 
g.simons@natuurlijk.kerobei.nl  Tel.: 077-3230414 
v.janssen@natuurlijk.kerobei.nl  Tel.: 077-3230414 

 

 
 

 
 
  
 

 

 

Team Bs Natuurlijk!  
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