NIEUWSBRIEF 7 2018
Belangrijke data:
Donderdag 29 maart
Vrijdag 30 maart
Maandag 2 april
Vrijdag 6 april
Maandag 9 april
Dinsdag 17 april t/m donderdag 19 april
Vrijdag 27 april

27 maart ’18

Groep 1 t/m 8 rapport mee naar huis
Goede vrijdag, leerlingen vrij van school
2e Paasdag, leerlingen vrij van school
Groep 8 techniekles ‘science’
Groep 3 en 4 ’s middags zwemmen in de Dolfijn
Groep 8 cito eindtoets
Koningsdag, start meivakantie, leerlingen vrij van
school t/m vrijdag 4 mei

Vanuit de MR
Enige tijd geleden heeft u een tweetal brieven meegekregen van de
MR.
Eén ging over de werving van een nieuw MR lid voor de deelraad en de andere was
een enquête m.b.t. andere schooltijden.
Welnu. Er heeft zich één ouder aangemeld om zitting te willen nemen in de deelraad van de MR. Dat betekent
dat er geen verkiezing hoefde plaats te vinden. En bij deze kan ik u dan ook mededelen dat Lars van der Las
zitting heeft genomen in de deelraad van de MR. Hij is de vader van Sanne uit groep 2.
Lars bij deze nogmaals super dat je het wilt gaan doen en van harte welkom in de deelraad van de MR.
Verder de enquête m.b.t. andere schooltijden. Deze enquête was bedoeld om te onderzoeken of er serieus naar
gekeken moet worden om de schooltijden aan te passen. Met andere woorden of er animo is voor verandering.
En dus nog niet wat het nu definitief zal moeten worden. Die animo is er en daarom gaan wij nu verder om te
kijken wat dan de beste optie zal zijn als er iets gaat veranderen.
De deelraad van de MR heeft besloten om een informatieavond te organiseren waarin de mogelijke schooltijden
duidelijk zullen worden uitgelegd en besproken, met alle voor- en nadelen die aan de orde kunnen zijn.
Uiteraard krijgt u hier meer informatie over.
Na deze avond zal er opnieuw een stemformulier worden meegegeven. Hierbij zal dan ook worden aangegeven
dat niet inleveren, automatisch inhoudt dat u zich aansluit bij de meerderheid. De uitslag van die stemronde zal
meegenomen worden in de definitieve beslissing of er andere schooltijden zullen komen en zo ja , welke.
Voor verdere vragen en/of opmerkingen kun je altijd even één van de MR deelraad leden ‘aanschieten’. Te
weten Stien Nagengast, Monique Luppes, Lars van der Las of Sieanne Boertien

Droge worst actie
We houden u zoals beloofd op de hoogte van de actie. In de week van 16 april
tot en met 20 april zullen de worsten aan de kinderen worden uitgedeeld om
te verkopen. Het geld van de verkochte worsten kunt u bij de leerkracht van
uw kind inleveren. Dit mag na de meivakantie. Ervoor mag natuurlijk ook
altijd ☺ Succes met de verkoop gewenst door de ‘spek de kas commissie’.

Houdt u zich aan de
snelheidslimiet?
Een paar kilometer te hard rijden.
We doen het allemaal wel eens.
Soms onbewust. Bijvoorbeeld als
we met het verkeer meerijden of
als onze gedachten afdwalen. Maar
soms rijden we ook bewust te
hard. Zo’n overtreding lijkt
onschuldig, maar kan al gauw
ernstige gevolgen hebben. Zeker
binnen de bebouwde kom, omdat
daar vaak kwetsbare
verkeersdeelnemers zoals kinderen
op de weg zijn. Toch rijden de
meeste mensen binnen de
bebouwde kom 10 tot 15 km/uur
te hard. Dat lijkt misschien niet
veel, maar 10 kilometer te hard
rijden, zorgt ervoor dat uw
remweg 7 meter langer wordt! Om
mensen te wijzen op de gevaren
van (iets) te hard rijden, is er de
landelijke campagne ‘Hou je aan
de snelheidslimiet’. Misschien
heeft u de campagneposters al wel
in school zien hangen. De
campagne roept weggebruikers op
om regelmatig hun snelheid te
checken. Zo rijden we nooit
ongemerkt te hard.

