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AGENDA jan./feb.
Vr. 17 jan.

Di. 21 jan.
Wo. 22 jan.
Di. 28 jan.

Uitvoering Heel Veere Speelt en Wieger wordt
wakker in muziekgebouw van EMM
aanvang 18.30 uur
Studiemiddag groep 1 t/m 4
Kinderen groep 1 t/m 4 zijn vrij
Veerse Voorleesdag
ColumBus

Do. 30 en vr. 31 jan.
Ma. 3 febr.
Zo. 16 febr.
Vr. 14 feb.
Di. 18 feb.
Ma. 24 feb. t/m
Vr. 28 feb.
Di. 10 maart

School gesloten i.v.m. landelijke staking
Bezoek Rijksmuseum groep 7 en 8
Schooldienst Petruskerk aanvang 10.00 uur
Uitgave 1e rapport
Gezamenlijke avond voortgangsgesprekken
Voorjaarsvakantie
ColumBus

Uitvoering Heel Veere Speelt en Wieger wordt wakker
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 5 een mooi optreden gegeven in het
speellokaal voor alle kinderen! In 10 lessen hebben zij met veel plezier een instrument leren
bespelen.(trompet, trommel of saxofoon)
De kinderen van groep 3/4 hebben de afgelopen weken muzikale lessen gekregen in het
kader van het muziekproject Wieger wordt wakker.
Vanavond om 18.30 uur is de uitvoering in het muziekgebouw van EMM achter De
Lindeboom. Kinderen, ouders en belangstellenden zijn hartelijk welkom!
Ook kinderen van de Bergpadschool uit Grijpskerke doen hieraan mee.

Vrijwillige ouderbijdrage
Jaarlijks vragen we ouders om een vrijwillige ouderbijdrage voor kosten die niet betaald kunnen
of mogen worden vanuit het schoolbudget. Wij splitsen dat uit in de vrijwillige ouderbijdrage van
€ 20,00 per kind (voor bijv. Sinterklaas, kerst, paasontbijt, laatste schooldag) en de bijdrage
voor de kosten die gemaakt worden voor schoolreis/schoolkamp. De onderwijsinspectie heeft
echter aangegeven dat dit is veranderd.
Ook de kosten voor schoolreizen en schoolkamp zijn in principe vrijwillig. Het komt gelukkig niet
vaak voor dat ouders die bijdrage niet betalen.
Voor ouders die de bijdrage niet kunnen betalen is er de mogelijkheid een beroep te doen op
Stichting Leergeld.

MR-leden
We zijn op zoek naar een ouder die wil deelnemen in de MR. De medezeggenschapsraad
wordt gevormd en gekozen door ouders en leerkrachten. De taken en bevoegdheden van de
raad zijn vastgelegd in het reglement Medezeggenschapsraad.
Kerntaken van deze raad zijn:
- meedenken, meepraten, meebeslissen over het onderwijs op school
- bevordering van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school
- voorkoming van discriminatie op welke grond dan ook en bevordering van gelijke
behandeling van mannen en vrouwen.
Om haar taken te kunnen uitvoeren heeft de raad twee verschillende bevoegdheden:
adviesrecht en instemmingsrecht.
De raad bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders, waarvan er jaarlijks één aan de beurt is
om af te treden. De directeur adviseert de medezeggenschapsraad bij haar taken.

Er wordt ongeveer 3 keer per jaar vergaderd. Heeft u interesse, stuur dan een mailtje naar
wegwijzer@primas-scholengroep.nl (uiterlijk 24 januari).
Wanneer blijkt dat er meerdere kandidaten zijn volgen er verkiezingen.

Wetenswaardigheden
•

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de schooldienst op zondag 16 febr.
van 10.00 uur tot 11.00 uur. We proberen er samen met de kinderen weer iets moois
van te maken. U bent hartelijk welkom!!

•

Meester Daan is weer herstellende van zijn operatie, waarover ik u in de vorige
nieuwsbrief berichtte. Hij voelt zich steeds sterker worden en sinds afgelopen week
werkt hij weer hele dagen!

•

Voor de vervanging van juf Elske haar zwangerschapsverlof hebben we in de laatste
week voor de kerstvakantie eindelijk een goede invulling kunnen vinden.
Juf Natascha is van groep 5/6 van maandag t/m woensdag in groep 8 gaan werken en
oud-collega juf Marja is op donderdag en vrijdag de leerkracht van groep 8.
Juf Marianne Lindenburg is op maandag en dinsdag de leerkracht van groep 5/6. Juf
Dorothea ondersteunt op de vrijdagmorgens in groep 3/4 en ’s middag in groep 5/6.
Daardoor is er meer individuele aandacht voor de kinderen.

•

Groep 7/8 gaat maandag 3 februari naar het Rijksmuseum in Amsterdam!
Zij maken boeiende speurtocht door de Gouden Eeuw.

•

De opbrengst van de koekverkoop op het schoolplein na de kerstviering leverde maar
liefst € 157,00 op! Dit bedrag komt ten goede aan de vluchtelingen in Jemen.

•

Zoals ook in de kalender en de vorige nieuwsbrief is aangegeven, staat er voor
volgende week dinsdagmiddag een studiemiddag gepland voor groep 1 t/m 4.
De kinderen uit deze groepen zijn dan vrij.

•

Er liggen heel veel gevonden voorwerpen, voornl. kleding, in de kist in het
overblijflokaal. Mist u iets? Kom dan eens kijken.
Anders gaan ze naar de kledingbank.

Hartelijke groet,
namens het team.
Jacco Onderdijk.

