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Woensdag 11 mei was de sportdag. Wat hebben we genoten met elkaar. De kinderen hebben 
heerlijk gesport en gespeeld en de hulpouders waren minstens net zo enthousiast. ontzettend 
bedankt voor jullie ondersteuning. Met elkaar hebben we er een heerlijke ochtend van gemaakt.

bananen, appels en sport
TIJDENS DE SPORTDAG ONTVINGEN DE KINDEREN EEN APPEL OF
EEN BANAAN. DIT ZIJN SUPERGEZONDE SNACKS. WAT FIJN DAT
ALBERT HEIJN XL (UIT HET DORP) BEREID WAS OM DE APPELS EN
BANANEN GRATIS TER BESCHIKKING TE STELLEN. HARTELIJK
DANK!

De Medezeggenschapsraad (MR) is voor het volgende
schooljaar op zoek naar twee ouders. Aan het einde van dit
schooljaar loopt de zittingstermijn van 3 jaar af voor twee
ouders.

De Medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan binnen de school,
bestaande uit 3 ouders en 3 personeelsleden, dat zich bezighoudt
met beleidszaken. Bijvoorbeeld met de uitkomst van de
oudertevredenheidsenquête. Ook zijn zaken als ontwikkelingen
m.b.t. nieuwbouw en (recent) schooltijden onderwerpen van
gesprek.

Ouders gezocht voor 
de Medezeggenschapsraad

http://www.jvanstolberg.nl/


Voor de vergadering is er meestal wat leeswerk. We vergaderen zes 
tot zeven keer per schooljaar op een avond.

Mocht je interesse hebben, stuur dan een mail naar de voorzitter 
van de MR ckoper@meerprimair.nl. Geef aan waarom je graag in de 
MR zitting wilt nemen en wat je denkt te kunnen betekenen in de 
MR. Graag uiterlijk vrijdag 27 mei. Doe je er ook een foto bij?

Mocht je eerst wat meer willen weten over de MR, dan kun je andere 
MR-leden bevragen. Bij meer dan twee kandidaten volgen er
verkiezingen volgens de officiële procedure.

  Wij leren enWij leren en
  ontwikkelen samen
ontwikkelen samen

Medezeggenschapsraad

RIENETTE VAN DER POL (MOEDER VAN THIJS GR. 7 EN IRIT GR. 5)
PATRICK VAN DER LAAN (VADER VAN JIM GR. 7)
SIMONE VAN WESTREENEN (MOEDER VAN BOAZ GR. 3A)

SONJA SCHMITT
STEPHANIE MOLL
CORNÉLIE KOPER

Oudergeleding

Personeelsgeleding

24 juni intercultureel feest
Op 24 juni houden we een intercultureel feest op school. Jij komt toch ook!?

Wist je dat we op school wel 33 verschillende culturen hebben? Daarom willen wij die dag onze 
diversiteit vieren. Heb je een idee voor het feest? Wil je iets te eten maken, of in de klas van je kind 
iets vertellen over jullie cultuur of land, laat het via je kind weten. Als je spullen hebt die iets te 
maken hebben met een andere cultuur, is het leuk om deze mee te geven voor de tentoonstelling.

Samen maken we er een spetterend feest van. Het begint om 16.30 en eindigt om 18.30 uur. 



Supersnel bouwen!
In hoog tempo werken tientallen bouwvakkers aan ons tijdelijk gebouw. Was er begin april nog niets 
te zien, inmiddels staat er al een heel gebouw!

Begin van de zomer moet het klaar zijn. Tijdens de zomer vindt de verhuizing plaats door het
verhuisbedrijf. De laatste week van de vakantie richten we zelf het gebouw in.

Let op: de eerste twee dagen na de zomervakantie gebruiken we om het gebouw onderwijskundig 
klaar te maken. Daarom beginnen de kinderen twee dagen later, op woensdag 31 augustus.

Het toekomstige schoolplein

een lokaal

Een van de twee gangen

25 mei is het25 mei is het  
schoolreisjeschoolreisje


