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We willen u in deze nieuwsbrief de aandacht vragen voor de volgende onderwerpen: 

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee, adviseert en heeft inspraak in zaken met 

betrekking tot school. Dit om samen met de schoolleiding en het team te zorgen voor een 

optimaal leerklimaat voor de kinderen.  

De MR bestaat uit 2 ouderleden (Gerlinda Vermeulen en een in te vullen vacature) en  

2 personeelsleden (Gretha van der Stege en Henrieke Klappe). 

Voor de openstaande vacature hebben we Marlon Schouten (moeder van Anne uit  

groep 4) bereid gevonden om zitting te nemen in de medezeggenschapsraad.  Mocht u hier  

bezwaar tegen hebben kunt u tot 1 maart a.s. reageren.  

De vergaderingen worden ook bijgewoond door de directeur, Albert Magré. De MR vergadert 

over zaken als de financiële begroting, de communicatie tussen school en ouders,  

het beleid met betrekking tot de aanschaf van nieuwe methodes, de uitvoering van de 

schoonmaak, de formatie (welke leerkrachten komen voor welke groepen) enz.  De notulen  

van de vergaderingen zijn ook voor u ter inzage.  

Hebt u vragen of opmerkingen over het een of ander, dan kunt u bij één van de leden terecht 

om de zaak in de MR  bespreekbaar te maken.   

We zijn allemaal gebaat bij een open communicatie, dit in het belang van uw  kinderen,   

waar we als ouders en personeel  zorg voor willen dragen.   

Welkom 
Een aantal onderwijsassitentes lopen op maandag en dinsdag stage  

bij ons op school. In groep 1 en 2 zijn dat respectievelijk Iris van der Meer en  

Liselotte van Zalk. In groep 3 assisteert Marjolein Dijkgraaf en in groep 4/5 Britt de Zwaan.  

We hopen dat jullie een fijne tijd bij ons op school hebben. 

Verder zijn in groep 1 drie nieuwe kleuters ingestroomd: Sem Huenestein,  

Suze van Keulen en Marlou Verstraten. Hartelijk welkom Sem, Suze en Malou!  
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Kleding. 
Veel kledingzaken verkopen kleding met daarop voor ons aanstootgevende afbeeldingen. 

Vanuit onze overtuiging willen wij respect hebben voor het lichaam met invoelingsvermogen 

voor omgangsvormen en goede zeden. Om die reden accepteren wij geen uitdagende 

kleding. D.w.z. geen naveltruitjes, geen kleding met seksueel getinte of uitdagende 

teksten, geen kleding met doodshoofden of anderszins aanstootgevende afbeeldingen. 

Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar onze schoolgids. We willen u vragen of u 

dit wilt respecteren.   

 

 

Kosten schoolreisje groep 3 t/m 7 
De ouderraad is alweer druk met het regelen van het schoolreisje.In tegenstelling tot eerder 

vermeld zullen de kosten per kind niet € 25,- bedragen maar € 27,50 bedragen. Zoals u zelf 

waarschijnlijk ook met alles merkt, zijn de kosten de laatste jaren gestegen. Ondanks deze 

verhoging is het geheel nog niet kostendekkend en zal de ouderraad nog een deel van de 

kosten op zich nemen. 

 

We hopen op jullie begrip.  

Groetjes, de ouderraad 

 

 
Sport en cultuur voor ieder kind 
 
Ieder kind moet de kans krijgen om te kunnen sporten, muziekles te volgen of mee te gaan  

op schoolreisje. Helaas is dit om financiële redenen niet altijd vanzelfsprekend.  

De gemeente Nunspeet heeft voor gezinnen met een laag inkomen de  

Bijdrage sport en cultuur; een bedrag van € 300,- per jaar per kind dat kan  

worden gebruikt voor dit soort activiteiten.  

Voor meer informatie en het aanvragen hiervan kunt u  

terecht op www.nunspeet.nl/bijdrage-sport-cultuur.  

 

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor deze bijdrage? Dan kan het Jeugdfonds Sport en 

Cultuur misschien helpen.  

Kijk voor meer informatie op www.nunspeet.nl/jeugdfonds-sport-cultuur.  

 

U kunt de gemeente Nunspeet ook telefonisch benaderen via (0341) 25 99 11. 

 

 

Juffendag 

De juffendag is verplaatst van 13 mei naar 20 mei. Dit i.v.m. de voorbereidingen 

voor deze activiteit. 
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Gefeliciteerd 

Op 31 januari werd Mirre geboren. Zij is het zusje van Jolijn de Zwaan (groep 1). 

We willen hierbij familie de Zwaan van harte feliciteren. 

Hulp voor groep 1- 4 bij Koningsspelen op school 

Diana Vos en Jolanda Westerink gaan dit jaar de koningsspelen weer regelen.  

Het zou fijn zijn als er vanuit de onderbouw (groep 1 t/m 4) twee of drie ouders  

zijn die kunnen meehelpen met het organiseren van spelletjes in de onderbouw.  

Nieuwe ouders, nieuwe ideeën! Wilt u mee helpen!  

U mag Jolanda benaderen voor meer informatie. 

Alvast bedankt  

 

met vriendelijke groet,  

namens het team  

 

Albert Magré Agenda: 
11 februari:  rapport en opbservatiekaart  
  gaan mee naar huis 
18 februari:  spreekuur 
24-28 februari: voorjaarsvakantie 
2 maart:  vergadering van de verkeersouders 
3 maart: luizencontrole 
4 maart:  biddag 
24 maart:  teamscholing, kinderen zijn ’s middags vrij 
26 maart: ’s middags lasergunactie voor groep 5 
31 maart:  wandelexamen voor groep 3 en 4  
9 april: Paasviering in de Opstandingskerk 
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