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Vorige

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

3 december
4 december
5 december
6 december
7 december

Vandaag komt Sinterklaas op bezoek. (Zie informatie verderop.)

Zaterdag 8 november: oud papier.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

10 december
11 december
12 december
13 december
14 december

De kanjerafspraken op onze kanjerschool:
Kanjerafspraak van de maand:
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee

Iedere afspraak geldt vanzelfsprekend het hele jaar
door, maar krijgt in de genoemde maand extra
aandacht.

Nieuws van de medezeggenschapsraad
Formatieplan
Directie en MR hebben de gegevens besproken voor zover bekend.
In de vergadering van januari komt het plan opnieuw aan de orde. Hopelijk is het computermodel
van Arcade dan ter beschikking.
Ook hebben wij gesproken over de omvang van een kleutergroep. Als je bij verschillende scholen
informeert, krijg je ook verschillende aantallen. We hebben afgesproken dat we het punt in januari
weer op tafel leggen. We weten dan ook wat meer over onze financiën.
De personele bezetting van groep 1-2 blijft onze speciale aandacht houden.

Aannamebeleid leerlingen
Juf Annita heeft document voorbereid over het aannamebeleid van onze school.
De medezeggenschapsraad krijgt een kopie van de regeling. De regeling is al geldig.
Naschoolse activiteiten
Alle vrijwilligers en cursusleiders hebben als dank voor de inspanningen, van school een boeket
bloemen ontvangen. Nogmaals dank aan de moeders die hebben geholpen bij ‘toveren’ met een
spijkerbroek’. Hiphoppen en gamen zijn ook succesvol verlopen.
We hebben MR even bijgepraat over de verdere organisatie van naschoolse activiteiten.
Stageplaatsen voor opleiding onderwijsassistent
Wij krijgen regelmatig van onze ouders-verzorgers een verzoek om stage te mogen lopen op onze
school. Wij vinden het natuurlijk geweldig dat mensen belangstelling hebben voor het vak van
onderwijsassistent. Toch willen wij voorkomen dat ouders-verzorgers studieopdrachten moeten
doen, met de leerlingen van onze school. Het kan ongemakkelijke situaties geven, en dat willen wij
voorkomen.
Verzoeken voor stageplaatsen onderwijsassistent zullen we in de toekomst helaas moeten afwijzen.
Afspraken project Gewoon Gezond
We hebben contact gehad met de combifunctionaris van het project Gewoon Gezond.
Wij kunnen niet alle avondvergaderingen bijwonen en daarom hebben wij afgesproken dat zij als
contactpersoon zal fungeren. Wij brengen haar van alle activiteiten op de hoogte en zij vraagt de
school om assistentie bij activiteiten. Zo kunnen wij elkaar eenvoudig op de hoogte houden.
Rooster van aan- en aftreden
Wij gaan er samen even voor zorgen dat er een duidelijk rooster komt van aan- en aftreden voor de
MR. Marjan Ekkel en Jan de Jong zijn in oktober jl. met de tweede zittingsperiode gestart.
Anja Mepschen start met haar derde jaar van de eerste zittingsperiode.
De aanpassingen van de personeelsgeleding worden eerst binnen het team besproken.
En ik dan?
We hebben zonder namen te noemen, ook de vraag aan de orde gehad over hoe je oudersverzorgers op een correcte manier kunt bedanken voor hun extra hulp. Een ouder stelde de directeur
de vraag waarom de toezichthouders nog 10 euro subsidie krijgen voor hun uitstapje.
De directeur heeft het idee van de ‘ouderbedank-avond’ voorgelegd aan de MR, maar het bleek dat
die avonden vroeger slecht zijn bezocht en dat ze daarom zijn afgeschaft.
Het tientje voor de overblijfouders blijft gewoon staan, maar we zullen zorgen dat we tegen het eind
van het schooljaar een presentje voor alle ouders-verzorgers hebben.
Wij hopen dat iedereen hierin een blijk van waardering ziet!
Het presentje is welgemeend, omdat wij terdege beseffen dat een school het moeilijk krijgt als er
geen ondersteuning door ouders-verzorgers is.
(We hebben overlegd dat we even contact hebben met de OC over zaken als benzinegeld etc. We
komen er nog een keer op terug in de weekkaart-nieuwsbrief.
Volgende MR-vergadering: maandag 14 januari 2019.

Update schoolfeest
Juf Roelienke is druk bezig met het ontwerp van de aanmeldpagina voor de reünie. Zodra de pagina
openbaar kan worden, krijgen jullie bericht.
We zijn ook druk bezig met de vrijwilligersbrief. Zo gaan we op zoek naar verkeersregelaars en
vrijwilligers die vaardig zijn op het gebied van catering en opruimen.
Bij de Kloosterhaarder hebben wij alvast voor het kerstnummer een artikel van meester Dimmendaal
ingeleverd. Hij heeft bijna 25 jaar op de Cantecleer gewerkt. Freddy Ekkel heeft gezorgd voor wat
illustratiemateriaal.
Alle overige voorbereidingen gaan gestaag door: de tentoonstelling, de revue en het Kinderfeest.
Op woensdag 9 januari komt de voorbereidingscommissie weer bij elkaar.

