
 
 

  
 

Al 129 jaar goed voor goed onderwijs! 
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Cito-eindtoets 
Volgende week dinsdag t/m donderdag gaan de kinderen van groep 8 de 
cito-eindtoets maken. Voor kinderen, ouders en voor het schoolteam altijd 
weer een spannende gebeurtenis.  

Wij willen alle kinderen van groep 8 ontzettend veel succes wensen. Zet ‘m 
op, wij gelóven in jullie! 

  
 

Hebt u het schoolreisje al betaald? 
Het is bijna zover: op donderdag 26 april gaan de kinderen van 
de groepen 1/2 tot en met 7 op schoolreisje. De meeste 
ouders hebben inmiddels betaald. Hartelijk dank hiervoor. Er 
zijn echter ouders die nog moeten betalen. Wilt u dit 
alstublieft zo snel mogelijk doen. Hebt u hier een probleem 
mee? Neem contact op met Joost van Dijk. 

 

 

Koninklijk ontbijten 
Vrijdag 20 april is het koningsontbijt. We ontbijten dus samen 
met de kinderen op school. Hiervoor hebben ze een bord, 
beker en bestek nodig. Wilt u deze, voorzien van naam, in een 
plastic tas aan uw kind meegeven? Na afloop van het ontbijt  
kan de vuile vaat weer in de plastic tas mee naar huis.  

 

 

Sponsorloop 
Ooit stelde koning Willem-Alexander bij zijn inauguratie tot koning voor om op zijn verjaardag 
aandacht te besteden aan sport en spel. Nu is het zo dat we op 27 april (de verjaaardag van 
Willem-Alexander) doorgaans vrij zijn. Daarom houden wij op vrijdag 20 april (de dag van het 
koningsontbijt) een sponsorloop. Zo slaan we twee vliegen in één klap: we besteden aandacht aan 
bewegen en we halen geld op voor een goed doel. Het geld dat de kinderen ophalen, gaat voor de 
helft naar geleidehonden.nl en met de andere helft worden educatieve spelletjes  voor in de 
klassen gekocht. 

De kinderen hebben hun sponsorlijst hopelijk al lekker vol. Wilt u ze helpen herinneren dat ze de 
sponsorlijst uiterlijk dinsdag 17 april weer mee naar school nemen? 
 



 
 

  
 

Al 129 jaar goed voor goed onderwijs! 

Samen bereiken we meer!  

Help jij mensen met een beperking meer 
vrijheid te geven met een geleidehond? 
Elke vorm van steun draagt bij aan de 

opleiding van onze honden. 
 

 

 
Kalender  
17 t/m 19-04 cito-eindtoets groep 8 
20-04  koningsontbijt 
20-04  sponsorloop 
24 t/m 26-04 schoolkamp groep 8 
26-04  schoolreisje groep 1/2 t/m 7 
26-04  nieuwsflits nummer 16 
27-04  koningsdag (kinderen vrij)  
 
 

 

 
Let op: op de volgende 
pagina vindt u een vacature 
voor een nieuw MR-lid. 
Lees dus nog even door. 
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Vacature MR-lid  
Net zoals alle andere scholen in Nederland, 
kent onze school een 
MedezeggenschapsRaad (MR), waarin zowel 
leerkrachten als ouders vertegenwoordigd 
zijn. Omdat de maximale termijn van zes jaar 
bereikt is, neemt Sandra de Moes dit 
schooljaar afscheid van de MR en ontstaat er 
een vacature. Daarom doen wij hierbij een 
oproep aan ouders/verzorgers om zich 
kandidaat te stellen voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.  

Wat doet de Medezeggenschapsraad? De Medezeggenschapsraad kan invloed uitoefenen op de 
gang van zaken binnen de school, door mee te denken over beleid en beheer. Onderwerpen in dit 
kader zijn bijvoorbeeld: ons nieuwe schoolgebouw, de schooltijden, de indeling van de groepen, 
de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en personele ontwikkelingen. Daarnaast kan de 
MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de school en de kinderen van belang 
zijn. Kortom: lid zijn van de MR geeft u de gelegenheid mee te denken en uw mening te geven 
over wat er op de school van uw kind gebeurt. Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad? De 
Medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden, 2 personeelsleden en 2 ouders. Ieder MR-lid heeft 
zitting voor een periode van drie jaar en kan zich na afloop van de zittingsperiode eenmaal 
herkiesbaar stellen. Momenteel zijn Etelka Combee en Lenneke van Steijn de personeelsleden in 
de MR en Sandra de Moes en Patrick van der Laan de ouderleden in de MR. Wat wordt er van een 
MR-lid verwacht? Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig 
zijn. Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is belangrijker. Verder wordt van 
MR leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De 
vergaderingen van de MR vinden, in overleg, ongeveer eens in de twee maanden 's avonds plaats. 
Wie komen in aanmerking? Iedere ouder/verzorger van een leerling kan zich kandidaat stellen 
voor de oudergeleding van de MR. Wilt u zich kandidaat stellen, dan kunt u zich aanmelden:  

•  Via de leerkracht van (één van) uw kind(eren);  
•  Via de mail: naam, adres, telefoonnummer en naam van uw kind(eren) mailen naar  
 mrjvanstolberg@meerprimair.nl. 

Alle aanmeldingen zien wij graag voor 20 april tegemoet. Heeft u nog vragen over deze vacature 
of wilt u eerst eens een vergadering bijwonen, neem dan contact op met een van de MR-leden of 
mail naar mrjvanstolberg@meerprimair.nl. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

……………………………………………………………………………..……….ouder/verzorger van 

……………………………………………….uit groep …………….., 

wil zich kandidaat stellen voor de MR met ingang van het schooljaar 2018-2019. 


