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Vanuit de MR
DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD IS OP ZOEK NAAR U!
Voor de medezeggenschapsraad (MR) zoeken we twee nieuwe ouderleden. Reden hiervoor is dat de
zittingstermijn van twee ouders afloopt. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten en komt
zes keer per jaar bij elkaar. De directeur is vaak ook aanwezig bij de vergaderingen. Onderwerpen die
besproken worden zijn gericht op het schoolbeleid. Denk hierbij aan het school(jaar)plan, de
schoolgids, formatie, de begroting en in dit geval het organiseren van verkiezingen. Bent u
nieuwsgierig geworden of wilt u zich kandidaat stellen? Uw vragen of uw aanmelding zien we graag
uiterlijk vrijdag 22 maart tegemoet via mr.wilhelmina@onderwijsprimair.nl!

Minimabeleid (bericht van de gemeente)
Het minimabeleid van de gemeente heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld. Zo zijn de regelingen
voor kinderen aanzienlijk uitgebreid. Ook is de doelgroep die aanspraak kan maken op de regelingen
vergroot. Inwoners met een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming aanvragen.
Op de website van de gemeente Krimpenerwaard staat de informatie onder het tabje ‘zoeken’ 
“Folder tegemoetkoming mensen met een laag inkomen”. De folder is ook op school te krijgen.
In de folder is voor inwoners en hulpverleners inzichtelijk gemaakt welke tegemoetkomingen er zijn
voor inwoners met een laag inkomen. Ook kunt u lezen op welke wijze de regelingen aangevraagd
kunnen worden.

Avondvierdaagse
Dit jaar is de avondvierdaagse in Lekkerkerk van 20 mei t/m 24 mei.
De organisatie van de Avond4Daagse is dit jaar weer in handen van de wandelsportvereniging Op
Stap.

Paasviering
Het team heeft besloten het Paasontbijt niet meer in het schoolprogramma op te nemen. Dit i.v.m.
een overvol programma in deze periode met De Nationale rekendag, eindtoets, Koningsspelen en
(vroege) meivakantie. Uiteraard besteden we wel aandacht aan Pasen in de groep en zal er weer
zoals altijd veel geknutseld worden rond het thema ‘Pasen’.

Grote rekendag
Op woensdag 3 april doet de KW-school weer mee met de Grote rekendag. Het thema van de 17e
Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen
niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een
snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot
meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen
onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het
maakt rekenen leuk!

Voor in de agenda:
3 april
12 april
19 april – 5 mei
8 mei

Grote rekendag
Koningsspelen
Meivakantie / vrijdag 19 april start van de meivakantie /maandag
6 mei weer naar school
Luizencontrole

