Februari | levensbeschouwing | Schoolfoto's | Ouderavond andere schooltijden | Van de MR | Re-stylen van de
school l agenda
Bekijk de e-mail in de browser

Excursie naar de garage Douwe de Beer
Als afsluiting van het project ”De auto” zijn de kleuters van groep 1a, 1b en 2b
vandaag op bezoek geweest in de garage van Douwe de Beer.
We mochten echt alles zien! De auto op de brug, het verwisselen van de band.
De juffen mochten in een supersnelle auto zitten en zelfs starten. Wat een lawaai!
Ook de kinderen mochten in deze mooie auto zitten!

Ook hebben we het bandenhotel, met heel veel banden, nog even bekeken. Tot slot
nog even passen en meten hoeveel kinderen er in een “oude rode eend” kunnen.

Een super ervaring! We kregen ook nog een lekker koekje, een schrijfblokje en een
pen mee. Bedankt!!!!

Schoolfoto's
Ook dit schooljaar zullen er weer schoolfoto's gemaakt worden. De schoolfoto's worden dit
schooljaar in een andere periode gemaakt dan u van ons gewend bent, namelijk in de
periode april - mei van dit schooljaar. De exacte data volgen nog.

Ouderavond andere tijden op 5 februari
Komt u ook naar onze voorlichting luisteren over andere tijden? U bent van harte welkom!
Om 19.15 uur staat de koffie klaar!

Van de MR
Het schooljaar is alweer bijna halverwege en de MR heeft de eerste vergaderingen erop
zitten. In dit korte verslag nemen we u graag mee in de onderwerpen die ter tafel komen.

We spreken momenteel met elkaar over onder meer: de schoolbegroting, de
verwachtingen ten aanzien van de formatie in het volgend schooljaar. We evalueren op
gezette tijden de VSO, TSO en BSO. Over het algemeen komen hieruit positieve geluiden

naar voren. Hierbij willen we u nogmaals vragen om, als er positieve dan wel negatieve
ervaringen zijn, deze per mail met ons te delen. Op die manier houdt de MR nog beter
vinger aan de pols en kunnen we zonodig zorgen voor verbeteringen.

Met de directie spreken we continue over de voor dit jaar gekozen speerpunten uit het
onderwijskundig plan. We concluderen dat er heel veel zaken worden opgepakt, veranderd
en verbeterd. We zien bijvoorbeeld duidelijk een positieve lijn in plannen en concrete
ontwikkelingen op het gebied van interne en externe communicatie. De eerste ervaringen
met Snappet lijken eveneens positief, later in het jaar zal er een uitgebreidere evaluatie
plaatsvinden die ook met u gedeeld zal worden. De komende tijd zal u worden
geïnformeerd over de mogelijke invoering van een continurooster vanaf het nieuwe
schooljaar. Uiteraard wordt u gevraagd naar uw mening ten aanzien van dit onderwerp:
deel deze met de directie of met ons!

Ten slotte willen we u aandacht vragen voor het feit dat we de MR vanaf komend
schooljaar willen vergroten naar 4 ouders en 4 personeelsleden. Dit is, gezien de omvang
van de school, een goede vertegenwoordiging. In verband met het gelijktijdig samenvallen
van aflopende zittingstermijnen van een aantal van ons, betekent dit concreet dat er 3
vacatures zijn in de oudergeleding en 3 vacatures in de personeelsgeleding. Wij willen u
hierbij dan ook van harte oproepen ons per mail aan te geven wanneer u interesse hebt
om vanaf het nieuwe schooljaar plaats te nemen in de MR. Bij “teveel” aanmeldingen
zullen er verkiezingen worden georganiseerd. Ons mailadres voor uw
aanmelding+motivatie (en voor andere op-/aanmerkingen)
is mrdezevensprong@gmail.com . Wij horen graag van u!

Namens de MR,
Gerton Starink, voorzitter

Re-stylen van de school
De oudercommissie gaat binnenkort aan de slag met het re-stylen van de school. De
ingangen, gangen en gezamenlijke ruimtes worden onder de loop genomen.
Bent u creatief en heeft u zin om mee te denken en mee te helpen bij de uitvoering
van dit plan, dan kunt u zich opgeven bij de oudercommissie! U kunt mailen
naar: oczevensprong@codenz.nl

Buurtpreventieteam scholeneiland

Omdat wij 's avonds veel hangjeugd rond de scholen hebben, willen
wij een team opzetten met ouders van ons scholeneiland. Dit team zal
gaan functioneren als buurtpreventieteam. Het is de bedoeling dat
deze groep ouders geïnstrueerd zal worden door de politie en
gemeente om vervolgens 's avonds rondes te lopen rondom de
scholen om een oogje in het zeil houden.
Bent u geïnteresseerd, of wilt u zich graag opgeven voor dit
buurtpreventieteam, dan kunt u dit mailen naar:
dezevensprong@condenz.nl
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