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IEDER KIND, ELKE DAG, EEN ☺ GEVOEL 

wjw 5, week 44, 1 november 2019 

 

 
   

6 november 
11 november 

13 november 
27 november 
3 december 

4 december  
5 december  

19 december 
20 december 

 

 

Stakingsdag: de school is dicht 
Studiedag 

Start schoolfruit en schoolgroente op woensdag, donderdag en vrijdag 
Pietendisco 18.30 - 19.15 groepen 1 t/m 4 
Surprises inleveren 

Tentoonstelling van 8.20 tot 8.30 uur en van 12.00 tot 12.15 uur 
Sinterklaas 

Kerstdiner op school van 17.00 tot 19.00 uur 
Start Kerstvakantie om 12.00 uur 

 

Beste ouders,  
 

Er was eens...  
Zo beginnen alle sprookjes en andere mooie verhalen. In de klassen zult u de komende tijd ook zien dat er gewerkt 
wordt over mooie verhalen. In groep 1, 2 en 3 werken ze aan het verhaal van de bakker en zijn ze gisteren in de 

bakkerij wezen kijken hoe het er daaraantoe gaat. In groep 4 gaan ze echt aan de slag met sprookjes en zullen ze hier 
van alles over leren. Ook met verhalen uit oma’s tijd wordt gewerkt. Zo begonnen ze in groep 5/6 het nieuwe thema met 

een ‘waar of niet waar’ quiz waarbij kinderen moesten bedenken of een voorwerp (in dit geval een oud strijkijzer) 
gebruikt werd om gewichten te heffen. En in de lokalen bij groep 7/8 klonk het volkslied van de Verenigde Staten. Daar 

wordt dit thema verteld hoe dit land is ontstaan. 
Zo ziet u dat door de hele school het thema mijn lichaam, opgevolgd wordt door het thema: ‘Er was eens….’ De 

komende weken zal er weer veel geleerd worden door de kinderen.  
 

 
Op de eerste vergadering van dit schooljaar heeft de MR het jaarverslag van het vorige schooljaar vastgesteld. Hieronder 
het verslag. 

Jaarverslag van de MR 2018-2019 
  
Samenstelling van de MR 
De medezeggenschapsraad bestaat in het schooljaar 2018-2019 uit 6 leden.  
De personeelsgeleding bestaat uit: Merel van Vliet-Oosterman, Iris de Reus en Bianca de Lange. De oudergeleding 

bestaat uit Ralph van Etten, Charissa van Beilen en Suzanne van Hennik. Er zal steeds één iemand van de oudergeleding 
bij de GMR aansluiten, Herman Dirks sluit vanuit de personeelsgeleding aan. Bianca de Lange heeft dit schooljaar de 

taak van voorzitter op zich genomen en Iris de Reus is de secretaris.  
Aan het eind van dit schooljaar verlaten Bianca de Lange en Charissa van Beilen de MR en zullen Kim Hoogervorst 

(personeelsgeleding) en Helen Verheul (oudergeleding) de taken overnemen. Ralph van Etten zal de taak als voorzitter 
van Bianca de Lange overnemen. 

Overleg van de MR 
De MR heeft dit schooljaar 7 keer gezamenlijk overleg gevoerd. Tijdens dit overleg is Marca van Duijvenbode regelmatig 

als afgevaardigde van de schoolleiding aanwezig geweest om toelichting te geven en te informeren.  
  

Thema’s van de vergaderingen 

Jaarplan en schoolplan 
Het jaarplan 2018-2019 wordt goedgekeurd door de MR.  

Begroting 2016 
De begroting voor 2019 wordt door de MR goedgekeurd. 
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Formatie en groepsindeling 2018-2019 

De directie heeft de MR ingelicht over de formatiemogelijkheden voor het nieuwe schooljaar. Na overleg met het team 
heeft ook de MR ingestemd met de vorming van 2 kleutergroepen in plaats van 3 en de vorming van een groep 2-3, 

groep 3, groep 4, groep 5-6, groep 5, groep 6 groep 7, groep 7 en 1 groep 8.  Met de directie is overlegd hoe dit naar 
de ouders gecommuniceerd gaat worden.  

De betere basisschool 
Het team werkt met het concept ‘de betere basisschool’, waardoor duidelijker de doorgaande lijnen binnen de school 

zichtbaar worden. De MR is hierover ingelicht. Ook is de MR gedurende het jaar ingelicht over de verschillende 
ontwikkelteams en de stand van zaken binnen de teams. 
  

Schooltijden 
Tijdens een van de vergaderingen zijn ouders uitgenodigd om hun wensen wat betreft TSO te bespreken. Samen 

hebben we gekeken wat de kinderen nodig hebben. 
  

Samenwerking tussen de besturen op Voorne-putten 
Gedurende het jaar is de MR diverse malen ingelicht over de stappen richting een samenwerking tussen de besturen op 

Voorne en Putten. Ook is de MR meerdere malen op de hoogte gebracht van de plannen van het bestuur en het 
bestaansrecht van het bestuur. 

  

Directie  
In schooljaar 2019-2020 zal Conny Maurmanns andere taken krijgen binnen het bestuur. Zij legt haar taken als 

directielid op de Hendrik Boogaardschool neer. Marca van Duijvenbode zal als directielid verder gaan. De MR is hierover 
ingelicht. 

 

Schoolgids 2019-2020 

De (concept)schoolgids voor het nieuwe schooljaar is door de MR besproken. 
 

Namens de MR  
Iris de Reus. 

 
 
Sint en Kerst 

 
In de vorige wjw heb ik al geschreven over de activiteiten rondom Sinterklaas. De ouderraad ontvangt graag dozen voor 

het pakhuis wat ze gaan maken. Ook de Kerstwerkgroep is bij elkaar geweest en zij hebben gevraagd of ik via het wjw 
aan u wil vragen wie er op 6 december om 8.30 uur tijd heeft om te helpen om de school in kerstsfeer te brengen? Vele 

handen maken licht werk en het is gezellig om dit met een aantal mensen te doen. Koffie en thee staan klaar. Ook 
vragen ze uw hulp op vrijdag 20 december om alles weer op te ruimen. U kunt op beide ochtenden in de grote hal 

ouders van de ouderraad treffen die u hartelijk zullen ontvangen. 
Op donderdagmiddag 19 december om 17.00 uur verwachten wij de kinderen op school voor het kerstdiner. Zij krijgen 

hier nog een uitnodiging voor en aan u zal nog gevraagd worden om hapjes te bereiden. Deze informatie volgt nog. 
 
 

Fijn weekend, 
Marca 
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