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Ouderavonden

Agenda
23-02

| start voorjaarsvakantie

03-03

| einde voorjaarsvakantie

04-03

| Studiemiddag (12.00 uur vrij)

13 maart (20.00): gepersonaliseerd onderwijs
Als school zijn we ruim anderhalf jaar bezig met de
implementatie van gepersonaliseerd onderwijs
(voorheen O4NT). Eerst in ateliers met vakspecialisten, nu veel meer in de stamgroep. Op deze
avond praten we u graag bij waar we nu staan en
waar we naar toe willen.

06-03

| Juf Lise-Lotte jarig

11-03

| juf Lena jarig

13-03

| ouderavond gepersonaliseerd
onderwijs

15-03

| staking (school dicht)

18 maart (20.00): opvoeding en seksualiteit
18 maart is de start van de week van de lentekriebels. In deze week is er extra aandacht voor alles
wat groeit en bloeit en seksualiteit. Het kan dus
zijn dat uw kind deze week thuis komt met verhalen uit de klas. Hoe gaat u daar nu mee om? 18
maart houden we hierover een ouderavond onder
leiding van de GGD Twente. Meer informatie hierover vindt u in mijnschool.nl onder ‘nieuws’.

18-03

| start week van de lentekriebels

18-03

| ouderavond opvoeding en
seksualiteit

19-03

| open dag

21-03

| Studiedag (hele dag vrij)

29-03

| laatste werkdag juf Lise-Lotte

29-03

| Nieuwsbrief 8

03-04

| Eerste werkdag juf Evelien

In de komende periode staan er twee ouderavonden gepland:

Meester en juffendag

Afgelopen vrijdag hebben we op school de verjaardagen van alle leerkrachten gevierd. Het was een
fantastische, leuke en gekke dag waarbij de mees- Thema tijd
ters en juffen flink in het zonnetje zijn gezet. Wij De afgelopen periwillen iedereen daar heel hartelijk voor bedanken!
ode hebben we
met de hele school
gewerkt
rondom
het thema ‘gezondheid’. Dit thema is afgelopen week afgesloten met een tentoonstelling. Na de voorjaarvakantie starten
we met het thema ‘tijd’. Elke groep geeft,
samen met de kinderen, vorm en inhoud
aan het thema. In de volgende schoolbrief
hierover meer.
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MR zoekt versterking

Open dag

Onze
school
heeft een ouderraad (OR) en
een medezeggenschapsraad (MR). In beide geledingen
werkt school samen met ouders. De OR is
wat meer praktisch van aard terwijl de MR
wat meer gaat over het beleid op school.

Ook dit jaar organiseren we weer een
open dag voor nieuwe ouders. De open
dag is op dinsdag 19 maart. Kent u ouders die
op zoek zijn naar een nieuwe school? Wijs ze
de weg. De school staat open van 08.30 18.00 uur.

Binnen de MR wordt er over allerlei zaken
gesproken. Zo kan het gaan over de formatie, over de schoolgids, over beleid rondom
invallers, etc. Voor school is het prettig om
met een aantal ouders over dit soort zaken
te sparren.

Staking! Kinderen 15 maart vrij

In de MR zitten momenteel twee ouders en
twee leerkrachten. Eén van de ouders, Linda Eertink, neemt afscheid van de MR. We
zijn dus op zoek naar iemand die de plaats
van Linda over gaat nemen maar….

De landelijke onderwijsbonden hebben het onderwijs opgeroepen om vrijdag 15 maart het
werk voor een dag neer te leggen. Elke individuele werknemer heeft dit stakingsrecht. De
meeste leerkrachten van onze school maken
gebruik van dit recht. Dit betekent dat de
school 15 maart staakt!

Binnen de MR hebben we ook gesproken om
de MR wat meer ‘body’ te geven. Meer
mensen betekent meer meningen en dus
meer gesprek. Hierbij doen we dan ook een
oproep voor nieuwe MR leden.
Wat houdt het werkt in?
De MR komt gemiddeld zes keer per jaar
bijeen. De bijeenkomsten worden samen
vastgesteld en vinden plaats op een avond.
De vergaderingen duren gemiddeld anderhalf uur. Je neemt zitting in de MR voor een
periode van drie jaar.
Iets voor u?? Wij zouden het erg fijn vinden
om een aantal nieuwe ouders te mogen begroeten! Heeft u interesse? Dan kunt u zich
melden bij juf Veronique of meester Cor.
Tot slot wil ik hierbij Linda Eertink
heel hartelijk danken voor haar inzet de afgelopen
jaren.

De staking is dit keer in alle sectoren. Van
universiteit tot basisschool. De eis is dat er
meer geïnvesteerd moet worden in het onderwijs om een aantal problemen structureel op
te lossen. Meer informatie vindt u op:
Www.aob.nl/nieuws/actieweek-in-maart-voormeer-investeringen-onderwijs.nl

