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MR-verkiezingen 
In verband met het aflopen van de zittingstermijn van Sandra de Moes als ouderlid van onze 
Medezeggenschapsraad, organiseert de MR binnenkort verkiezingen. Er zijn twee kandidaten die 
zich hebben gemeld. Hieronder stellen zij zich aan u voor. Na de vakantie ontvangt u een brief 
waarin wordt uitgelegd hoe en wanneer u uw stem kunt uitbrengen. 
 

Mijn naam is Laudy Hooiveld en ik ben de moeder van Joey 
(groep 6) en Boy (groep 3). 
 
Nadat ik de kindjes ’s ochtends naar school heb gebracht, werk ik 
(elke dag, behalve woensdag) als salesmanager bij 
Megapromotions, het bedrijf dat onder andere de moestuintjes 
en de stickers van Freek Vonk voor Albert Heijn maakt. 
 
Omdat op school dagelijks beslissingen moeten worden genomen 
die van invloed zijn op het onderwijs aan onze kinderen én op de 
werkzaamheden van alle leerkrachten, vind ik het belangrijk dat 

zowel ouders als leerkrachten inspraak hebben op deze beslissingen. Want goed onderwijs, dat 
maak je samen. 
De medezeggenschapsraad maakt dit mogelijk en daar zou ik graag een rol in spelen. Niet alleen 
namens mijzelf, maar als vertegenwoordiger voor alle ouders. 
 
 

 Ik ben Rienette van der Pol, moeder van Thijs uit groep 3 en Irit 
uit groep 1B. Ik stel mij beschikbaar voor de MR om de ouders van 
de school te vertegenwoordigen. Door mijn achtergrond uit het 
onderwijs en als ouder van twee kinderen op onze school, kan ik 
medezeggenschap voor de school vanuit die twee kanten 
onderbouwen. Vanuit de positie als ouder vind ik het waardevol 
om de ouders van de school te vertegenwoordigen. De stem van 
de ouders is juist de komende tijd belangrijk nu er een nieuw 

gebouw komt en we als school daarmee een periode ingaan met een tijdelijke school en 
verhuizing en toeleven naar een nieuwe school. Dat geeft mooie kansen en mogelijkheden om als 
MR de school te ondersteunen bij dit proces en de school te verbeteren. Enthousiast word ik als we 
samen de schouders eronder kunnen zetten. Het team van leerkrachten en directie vormen samen 
met de ouders de onderbouwing van onderwijskundige zaken en het reilen en zijlen in en om de 
school. Met enthousiasme wil ik me inzetten om de MR van de JvS te versterken met de wettelijke 
taak en bevoegdheid om te investeren in ondersteuning van het streven naar beter onderwijs. Met 
regelmaat ben ik als ouder te vinden in de school en daarmee makkelijk aanspreekbaar als er 
vragen of opmerkingen zijn die meegenomen kunnen worden in een MR overleg. 
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Sponsorloop 
Wat hebben ze hard gerend! Hijgend en puffend 
vielen ze na 15 minuten over de finishlijn op de 
grond. Maar die enorme inzet was heel terecht: 
we doen het immers voor een goed doel, namelijk 
het steunen van ‘Geleidehonden.nl’. Na de 
meivakantie komt iemand van de organisatie om 
de cheque in ontvangst te nemen. Er druppelen 
nog bedragen binnen. Maar de totale opbrengst 
staat op dit moment op 2.257 euro. Zoals eerder gecommuniceerd, is de helft voor het goede 
doel; de andere helft wordt besteed aan educatieve spelletjes voor de leerlingen.  
 

 

Schoonmaakmiddag 
Op woensdagmiddag 16 mei willen we de lokalen heel graag een extra 
schoonmaakbeurt geven. Het zou geweldig zijn als er per klas een paar 
ouders zijn die zich graag willen storten op spinrag, tafeltjes, wasbak etc. 
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. De planning is van 
12.30 tot 13.30 uur. Vele handen maken licht werk, dus een uurtje moet 
genoeg zijn.  

Bij voorbaat dank. 
 

 
PAPA en MAMA ochtend 
Op woensdag 13 juni organiseren wij de PAPA en MAMA ochtend. 
De ochtend kunt u een uurtje meekijken bij uw zoon/dochter in de klas. 
Vindt u het leuk om te komen kijken?! Zet deze datum dan alvast in uw agenda. 
Meer informatie volgt na de meivakantie. 

 

MR-vergadering 
Op 23 mei is er weer een MR-vergadering. Wie bij het openbare gedeelte aanwezig wil zijn, is 
hierbij van harte uitgenodigd. Het openbare deel start om 20.00 uur en duurt tot 21.00 uur. 
 

 

Geslaagd kamp en schoolreisje 
De groep 8 kinderen hebben enorm genoten van het schoolkamp. Wel zijn ze een beetje moe en 
sommigen hebben geen stem meer. En voor de kinderen van de groepen 1 t/m 7 was het vandaag 
een fantastische dag. Kijk vooral even op onze website. Daar staan allerlei foto’s. 
 
We wensen alle kinderen een heel fijne vakantie toe! 
 
 
(zie volgende bladzijde)  
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GGDFlits Doe mee met de Kindermonitor 

 
Op 8 maart kreeg een grote groep ouders in de regio Kennemerland een uitnodiging voor de 
Kindermonitor. Dit is een groot onderzoek van GGD en JGZ Kennemerland naar de gezondheid, 
welzijn en leefstijl van 0 t/m 11-jarige kinderen. Bent u ook uitgenodigd? Vul dan de online 
vragenlijst in.  
 
De vragen gaan over gezondheid, beweging, voeding, pesten, opvoeding en meer. Om een zo 
betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de kinderen in de regio, is het belangrijk dat zoveel 
mogelijk ouders mee doen. Gemeenten, scholen en jeugdorganisaties kunnen met de resultaten 
van het onderzoek beter bepalen of er andere activiteiten of voorzieningen nodig zijn. 
Bijvoorbeeld meer speelplekken in de buurt of extra opvoedspreekuren. Kijk hier voor meer 
informatie en een kort filmpje over het onderzoek.  
 

 
Kalender  
27 t/m 13-05 meivakantie 
15-05  Begin van de Ramadan 
16-05  luizen pluizen 
18-05  groep 3 naar Jeugdland om insectenhotels te maken 
21-05  tweede Pinksterdag (kinderen vrij) 
22-05  studiedag (kinderen vrij) 
24-05  groep 3 t/m 8 workshop Arabische muziek 
25-05  Nieuwsflits nummer 17 

http://www.ggdkennemerland.nl/kindermonitor

