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OR vergadering

Schoolreis en kamp 2017-2108

Maandagavond 18 september komt de
ouderraad voor het eerst dit schooljaar
bij elkaar. Een gezellige avond van
kennismaken met elkaar en het
verdelen van de taken.
Natuurlijk denken zij samen ook al na
over de eerste activiteiten van dit
schooljaar.
De ouderraad zal dit jaar bestaan uit:

We hebben van verschillende ouders
de vraag gehad, waarom de
schoolreis en het kamp voor het
lange weekend van hemelvaart
gepland is. In overleg met de MR
hebben we besloten om dit te
verzetten. Veel ouders gaven aan
een lang weekend weg te willen.
Inverband met de berekening voor de
uren van dit schooljaar, moet de
schoolreis wel op een woensdag
blijven staan.
De nieuwe datums voor de schoolreis
en het schoolkamp zullen worden:
Schoolreis 23 mei 2018
Schoolkamp 23 t/m 25 mei 2018

Emile Knops: voorzitter
Joyce van Overmeeren: secretaris
Corine Verhof: penningmeester

OBS de Krullevaar
Schrevelstraat 54
5161 AE Sprang-Capelle
Telefoon:
0416-311778
E-mail:
info@obsdekrullevaar.nl

Agenda
Sept/oktober 2017
14 sept
18 sept
19 sept
21 sept
27 sept
3 okt
5 okt
10 okt
13 okt
16 t/m
20 okt
26 okt

Infoavond groep 1t/m3
OR 1
Infoavond groep 4t/m8
Koffietijd
Kinderpostzegels
Welkomgesprekken
Staking (school
gesloten)
Welkomgesprekken
Controle
fietsverlichting
herfstvakantie
Koffietijd

Agenda buurthuis
24 sept Burenborrel

Klassenouders groep 1/2
Jessica Bakkeren (Lucas gr. 2)
Judith van Bommel (Feline gr. 2)
Klassenouders groep 3/4
Brenda de Bresser (Zoey gr. 3)
Angelique de Haan (Justin gr. 3)
Klassenouders groep 5/6
Carola Pruijsen (Stan gr. 6)
Irina Brito y Heynen (Evelien gr. 6)
Klassenouders groep 7/8
Mirjam Zwart (Floor gr. 7)
Mariska Rijken (Dana gr. 7)

Oproep MR leden (herhaling)
In de eerste MR vergadering heeft
Jeroen Frijters te kennen te geven te
stoppen met de MR. Wij zijn op zoek
naar een enthousiaste ouder die het
leuk vindt om beleidsmatig mee te
denken met de school. Onderaan de
nieuwsbrief vindt u de brief van de MR.
Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden. Dit kan tot 21 september,
via het invulstrookje of via de mail bij
hveenstra@obsdekrullevaar.nl

Staking 5 oktober
5 oktober, op de dag van de
leerkracht, is er een landelijke
staking. OBS de Krullevaar zal
hieraan deelnemen. In bijgevoegde
brief kunt u lezen waarom wij deze
keuze hebben gemaakt.
Voor u en uw kinderen houdt dit in,
dat die dag de school gesloten zal
zijn.

Welkomgesprekken
Inverband met de staking zullen de
welkomgesprekken zijn op dinsdag 3
oktober en dinsdag 10 oktober.

Koffie-tijd
Wij vinden het fijn om met onze
ouder(s) in gesprek te zijn over het
onderwijs en de opvoeding van onze
leerlingen. Wij nodigen u dan ook van
harte uit voor een kopje koffie/thee en
een goed gesprek op donderdag 29
september om 08.30 uur. Locatie: Het
Atelier. U komt toch ook?!

We zitten ook op het web!
www.obsdekrullevaar.nl
www.facebook.com/obsdekrullevaar
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Sprang-Capelle, 7 september 2017
Betreft: oproep nieuw lid Medezeggenschapsraad

Geachte ouders,
De Medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit 4 leden:
Namens de ouders: Jeroen Frijters en Marc Hopmans.
Namens het team: Nicole Bartels en Hanneke Veenstra.
Dit is conform het MR-regelement van Stichting BRAVOO.
Jeroen Frijters zal aftreden als ouderlid van de MR.
We zijn daarom op zoek naar een nieuw MR-lid.
Wat doet de MR?
De MR komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar en bespreekt de gang van zaken op school.
Ons doel is om, met het belang van de kinderen, ouders en team in gedachten, het beleid op
school mede vorm te geven. In de praktijk betekent dat nadenken, praten en advies geven
over actuele zaken, zoals communicatie over schoolprestaties, is de gekozen schoolmethode
adequaat, is de veiligheid van onze kinderen goed geregeld, hoe gaat het met de financiën en
welke elementen komen voort uit het tevredenheidsonderzoek?
Een groot aantal bevoegdheden ligt bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) van de Stichting BRAVOO.
Hoe kunt u zich aanmelden?
Spreekt dit u aan en wilt u op deze manier bij de school betrokken zijn, dan kunt u zich
kandidaat stellen tot en met 21 september 2017. Bij meer dan twee aanmeldingen worden er
verkiezingen gehouden.
Met vriendelijke groet,
Medezeggenschapsraad OBS De Krullevaar

Naam:……………………………………………………………………………………………………
………….

O

stelt zich kandidaat voor de MR en verklaart hierbij de grondslag en de doelstellingen
van de school te zullen respecteren.

O

heeft interesse om in de MR te gaan en wil graag nog meer informatie.
U kunt mij bereiken op het volgende telefoonnummer:…………………………..

U kunt zich aanmelden via de mail op hveenstra@obsdekrullevaar.nl .

