Lea Dasbergschool
Locatie: Pythagorasstraat 9
6836 GA TV Arnhem
Telefoon: 026-3272896
E-mail: info@leadasbergschool.nl
Website: www.leadasbergschool.nl

Jaargang 25, nr. 5

Kalender
5 november
12 november
14 november
19 november
26 november

Nieuwsbrief
Lea 1

5 november 2014

Kinderpostzegels zijn afgeleverd
10 minutengesprekken
Groep 1/2 vrij
Studiedag – alle groepen vrij
Scholenmarkt groep 8 – Lorentz College

Ouderbijeenkomst
Op dinsdag 18 november worden alle ouders van Lea1 uitgenodigd om te spreken over de situatie
op LEA1. Ouders van LEA2 zijn op deze avond ook welkom. Het bestuur zal deze avond aanwezig
zijn om een (voorgenomen) besluit te melden en dit toe te lichten. Verder verwijzen we naar de
eerder verzonden brief rond deze situatie. Deze brief op is (binnenkort) ook te vinden op de
website van de school.
De bijeenkomst start om 19.30 uur en zal plaats vinden op LEA1 aan de Pythagorsstraat.

Verslag algemene ledenvergadering Oudervereniging
Op woensdag 1 oktober is de algemene ledenvergadering van de oudervereniging van de Lea
Dasbergschool gehouden.
De vergadering stond voor de laatste keer onder leiding van de voorzitter, Mieke Breedveld. Zij heeft
onder meer het jaarverslag van het afgelopen schooljaar toegelicht. Ook de penningmeester,
Richard Lagerwey, heeft voor de laatste keer op zijn beurt de aanwezige leden en belangstellenden
inzicht in de financiën van de vereniging over het schooljaar 2013-2014 gegeven. De leden van de
kascommissie, Herman Brinkhorst en Maarten Vriens, waren zeer tevreden over de door de
penningmeester gevoerde boekhouding.
Verder is tijdens de vergadering het budget voor het komende schooljaar 2014-2015 vastgesteld. Dit
maakt het mogelijk om het komende schooljaar weer een groot aantal leuke uitjes, evenementen en
activiteiten voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers te organiseren. Bovendien is besloten om
wederom de ouderbijdrage niet te verhogen.
Na een groot aantal jaren zijn tijdens de vergadering de voorzitter en de penningmeester
afgetreden. Door de aanwezige leden zijn Carlo Lo Manto en Radia El-Akili als nieuwe voorzitter
c.q. penningmeester benoemd.
Vanwege het goede gevoerde bestuur van de afgelopen jaren is het mogelijk om vanuit de
oudervereniging leuke, creatieve ideeën financieel te ondersteunen. Wilt u, als ouder/verzorger, een
activiteit of evenement organiseren, maar weet u niet goed hoe u dit moet aanpakken? Neem
contact op met een van de bestuursleden van de oudervereniging. Wij zoeken dan samen naar een
passende oplossing om de activiteit of het evenement te laten slagen!

Namens het bestuur van de Oudervereniging van de Lea Dasbergschool
Carlo Lo Manto
Radia El-Akili
Vanuit de MR
Op 6 oktober 2014 kwam de MR bijeen. De bezetting en de verdeling van rollen en taken stond
centraal. Evenals de toekomst van de Lea 1 en het onderzoek naar de kwaliteit van de school.
Verder is besproken hoe de MR zich de komende tijd wil profileren. Voor meer informatie verwijst
de MR u naar de notulen die terug te vinden zijn op de website van de Lea Dasbergschool. De MR
nodigt u uit om eens een bijeenkomst bij te wonen of uw inbreng te hebben via de MR leden of de
mailbox van de MR: mr@leadasbergschool.nl.
Verkiezingen MR
De komende week houden we verkiezingen voor de MR. Vrijdag krijgt ieder oudste kind van het
gezin een brief mee naar huis met daarin een stembiljet. D.m.v. deze brief stellen twee verkiesbare
ouders zich voor en heeft u de mogelijkheid om van 10 t/m13 november uw stem uit te brengen!

Studiedag
Op woensdag 19 november heeft de school een studiedag. Deze staat in het teken van begrijpend
lezen. De leerkrachten zullen zich verdiepen op dit onderwerp samen met een extern deskundige
Tjalling Brouwer. Die dag zijn de kinderen dus vrij.
E-mailadressen
Het kan zijn dat u misschien een nieuwsbrief of een brief niet heeft ontvangen. Dit komt omdat er
een e-mailadressen-bestand is gebruikt dat niet volledig was. We zijn dit aan het herstellen
excuses hiervoor. Tijdens de 10 minutengesprekken zal mede daarom aan de ouders gevraagd
worden om het meest actuele e-mailadres door te geven. U kunt dit invullen op een lijst. Alvast
dank voor uw medewerking.
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