20. Nieuws

Agenda
Dinsdag 11 februari
Woensdag 12 februari
Donderdag 13 februari
Zaterdag 15 februari
Maandag 24 februari

7 februari 2020

Eindadvies gesprekken groep 8
Letterfeest groepen 3
Eindadvies gesprekken groep 8
Start voorjaarsvakantie
Weer naar school

Medezeggenschapsraad (MR)
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel
van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee
over het schoolbeleid.
Als opmaat naar het nieuwe schooljaar, beginnen we al vroeg met het werven van een
mogelijke nieuwe kandidaat voor de MR. Onze MR bestaat uit 3 ouders en drie teamleden.
Michel Krol (vader van Jeske gr.7 en Folkert gr.5)
Jan Jaap de Vries (vader van Samuel gr.5)
Sybrigje van der Hoek (moeder van Jildou gr.8, Rinze gr.5, Silke gr.3 en Jurjen gr.2).
Antsje Visser (intern begeleider)
Sietske Prinsen (leekracht groep 3)
Hanna de Beer (leerkracht groep 1)
Schoolleider Felix van Ginkel is iedere bijeenkomst van de MR aanwezig.
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over
verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal
onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad
voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke
manier om mee te praten over het beleid op school. De MR vergadert ongeveer 6 keer in het
schooljaar.
Michel Krol kan zijn plaats in de MR aan een andere ouder overdragen. Zijn termijn zit er op.
Ook binnen het team zal er na de zomervakantie een wisseling plaatsvinden. Wanneer er
ouders geïnteresseerd zijn in een plek binnen de MR, kunnen zich melden bij één van de
MR-leden. Een keer een MR-vergadering bijwonen behoort natuurlijk ook tot de
mogelijkheden.

Ouderraad (OR)
Ouders in de ouderraad houden zich meestal bezig met het organiseren van activiteiten die
zonder de hulp van ouders niet kunnen plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan ons
Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het Eindfeest, Koningsspelen, Avond4daagse, etc. De
ouderraad komt ongeveer 5 keer per schooljaar bij elkaar en beheert ook de ouderbijdrage
om deze feesten mogelijk te maken. Tijdens de vergaderingen van de ouderraad is ook de
schoolleider Felix van Ginkel altijd aanwezig samen met een teamlid. Dit ook om signalen te
ontvangen van wat er leeft onder de ouders en te vertellen over de ontwikkelingen van de
school.
Onze ouderraad bestaat uit:
Jerry Brinkman (vader van Jayce gr.2)
Fokje van der Werf (moeder van Silke gr.6 en Wende gr.3)
Gerda van Dam (moeder van Bas gr.6 en Sep gr.4)
Wendy Buytendijk (moeder van Vera gr.3)
Sabine Jonker (moeder van Jesper gr.8 en Wout gr.6)
Frits Knol (vader van Amarins gr.6)
Henk Borduin (vader van Lucas gr.5)
Na de zomer zullen er wat wisselingen in de ouderraad plaatsvinden. Wanneer er ouders
geïnteresseerd zijn in een plek binnen de OR, kunnen zich melden bij één van de OR-leden.
Een keer een OR-vergadering bijwonen behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.
Nieuwe ronde workshops!
We starten vandaag weer een leuke nieuwe ronde workshops!
Schoolfruit
Het fruit van de komende week wordt….
Woensdag: Creta Star Navelsinaasappel
Donderdag: Rettich
Vrijdag: Appel
Even googelen  ….. Rettich is een langwerpige, witte wortel. De smaak is pittig, iets
scherper dan die van radijs. De groente wordt meestal rauw gegeten. Rettich is een zeer oud
gewas. De groente werd al 4000 jaar voor Christus door de Oude Egyptenaren geteeld.
Oudergesprekken
Vanaf vanmiddag kunt u zich opgeven voor de komende oudergesprekken.
Takken en stammen
De kinderen bouwen ook ‘s winters de mooiste hutten.
Wie binnenkort gaat snoeien en mooie dikke takken
over heeft, mag zich bij ons melden. Boomstammen
en dikke takken blijven erg gewilde speelobjecten.
De kinderen bouwen er hele dorpen mee (of winkels,
kermisattracties, golfbanen, pretparken, ijscowinkels,
fitnessclubs...en hier en daar een McDonalds🙂)

Fijn weekend!
Het schoolteam

