14 oktober 2021
MR flits:
Het nieuwe schooljaar is alweer een tijdje
terug begonnen en wij als
Medezeggenschapsraad (MR) willen jullie, als
ouders/verzorgers, via de MR flits na elke
vergadering graag informeren over wat er is
besproken.

Kinderboekenweek 2021
Wat veel verschillende beroepen hebben we
de afgelopen weken voorbij zien komen. Het
begon met verklede juffen en meesters (bij de
start van de Kinderboekenweek) en het
eindigde vandaag met verklede kinderen. We
zagen oma’s voorlezen in de klas, vaders,
moeders en andere familieleden vertellen
over hun beroep en vandaag was de politie op
school. (en werd de juf in de boeien geslagen)
Daarnaast werd er veel gelezen en over
boeken gepraat en gewerkt.
We willen iedereen bedanken voor hun
medewerking aan deze leuke
Kinderboekenweek.

Tijdens de vergadering in september hebben
we de speerpunten voor dit schooljaar
doorgenomen. Zo zullen we elke vergadering
de ontwikkelingen rondom de veiligheid van
school bespreken. Ook is er in de vergadering
besproken hoe het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO) er in grote lijnen voor onze
school uit zal zien. Er is hierbij gekeken naar
een duurzame inzet van het geld waarin we de
kinderen op onze school zo goed mogelijk
kunnen ondersteunen.
Verder vinden wij de ouderbetrokkenheid erg
belangrijk en daarom willen we jullie graag
meer betrekken bij wat de MR doet. Er zal in
november een zakelijke ouderavond bij ons op
school plaatsvinden. Tijdens deze ouderavond
zal er meer informatie vanuit de Ouderraad,
Activiteitencommissie en de
Medezeggenschapsraad komen. Daarbij zal
ook de ouderbijdrage aan de orde komen.
Kortom een zinvolle avond om bij aan te
sluiten. Verdere informatie over dag en
tijdstip volgt nog. Wij hopen jullie in
november te zien.

Agenda
Oktober
15 Leerlingen vrij i.v.m. een teamdag
16 Herfstvakantie
t/m
24
Donker buiten? Licht aan en gaan!
November
Het is herfst en dat betekent dat de dagen
steeds korter en donkerder worden.
Fietsverlichting is dan extra belangrijk. Heb jij
je fietsverlichting al gecheckt? Op
www.lichtaanengaan.nl vind je een handige
checklist om te kijken of jouw fietsverlichting
in orde is. Zo fiets je veilig naar school, de
sportclub, muziekles, vrienden en andere
leuke afspraken. En je voorkomt ook nog eens
een boete. Donker buiten? Licht aan en gaan!
Op www.lichtaanengaan.nl vind je ook andere
handige tips over fietsverlichting. Wist je
bijvoorbeeld dat extra verlichting, zoals
knipperende lichtjes en fietsslingers in je wiel,
niet is toegestaan?

11 Sint Maarten
17 Leerlingen vrij i.v.m. studiedag

