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Agenda december:  

1 december Intocht Sinterklaas in Hintham 

5 december Sinterklaas op school 

6 december Kinderen starten om 10:30 

13 december Infoavond vo 

18 december MR-vergadering 

20 december Kerstviering en diner van 16:30 

21 december Kinderen vrij 

22 december-7 januari kerstvakantie 

  

  



Beste ouders en verzorgers van kindcentrum Het IJzeren Kind,  

 

Voorstellen kandidaten oudergeleding MR 

 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van het IJzeren Kind.  

Na ons verzoek, of er ouders zijn die plaats zouden willen nemen in de MR van onze school, 

hebben zich drie kandidaten gemeld. Hiermee zijn wij ontzettend blij. Zoveel betrokkenheid bij 

de school is geweldig!  

Omdat er momenteel maar één plek kan worden ingevuld, moeten wij overgaan tot een 

verkiezing. Via deze nieuwsbrief willen wij, als MR, de kandidaten aan u voorstellen. Na het 

lezen van de motivatie van de kandidaten, kunt u uw stem uitbrengen, door te klikken op 

onderstaande link. 

  

https://goo.gl/forms/AZAHkoudOW48Hpyw1  

  

Wilt u alstublieft de moeite nemen om uw stem uit te brengen. U mag één keer stemmen. Op 

vrijdag 14 december sluit het stemmen. 

 

Kandidaat 1 

Ik ben Ingrid Hanegraaf, moeder van Freek (gr3) en Lena (gr5). Jullie te mogen 

vertegenwoordigen in de medezeggenschapsraad van Het IJzeren kind lijkt me interessant en 

leuk, vandaar ik de school heb laten weten dat ik me kandidaat stel. Ik ben al heel wat jaren met 

veel plezier coördinator en leerkracht op een basisschool. Met mijn kennis en ervaringen die ik 

afgelopen jaren in mijn werk heb opgedaan hoop ik iets toe te kunnen voegen aan de MR. Ik ben 

van mening dat een goede samenwerking, afstemming en communicatie tussen ouders en 

school bijdraagt aan goed onderwijs en het met plezier naar school gaan van kinderen én 

ouders. 

Groetjes Ingrid 

 

Kandidaat 2 

Mijn naam is Sandra Loeffen-de Groot, moeder van Bo (groep 7A) en Amber (groep 4A). 

In de periode dat de twee basisscholen De Vlieger en Jeroen Bossch school één werden, heb ik 

deelgenomen aan de klankbordgroep. Mijn streven was toen al dat de ontwikkelingen en visies 

vanuit school open en helder naar de ouders zou worden gecommuniceerd.  

Als ouder zijnde vind ik het namelijk belangrijk dat je op de hoogte bent van hetgeen er speelt op 

de school van je kinderen. Open communicatie en samen nadenken over de toekomst van de 

kinderen zorgt voor vertrouwen. 

Daarnaast heb ik vanuit mijn werk de afgelopen jaren meer en meer affiniteit gekregen met 

onderwijsontwikkeling. Ik vind het belangrijk dat er al vanaf jonge leeftijd wordt nagedacht over 

“live long learning”. Nadenken over plezierig leren voor elk kind is daarbij de uitdaging! 

https://goo.gl/forms/AZAHkoudOW48Hpyw1


Als lid van de MR geef je mij hiervoor een stem. 

 

Kandidaat 3 

Mijn naam is Iris Verlinden, moeder van Julie (5 jaar), Floris en Tobias (3 jaar). Ik werk bij OMO, 

een schoolbestuur voor Voortgezet Onderwijs, als beleidsmedewerker huisvesting. 

De reden dat ik mij verkiesbaar stel voor de MR is dat ik het leuk en belangrijk vind een bijdrage 

te leveren aan een prettige en goed functionerende school. Het is de plek waar kinderen een 

groot deel van hun tijd doorbrengen en die daardoor veel invloed heeft op hun ontwikkeling. Om 

die reden ben ik de afgelopen jaren ook lid geweest van de Oudercommissie van het 

kinderdagverblijf van mijn kinderen. 

Iedereen vindt het belangrijk dat de schoolperiode van hun kind een leuke beleving is, waar ze 

later positieve herinneringen aan hebben en waarin ze uit zichzelf kunnen halen wat er in zit. Ik 

zou door zitting te nemen in de MR graag deel uitmaken van een team dat zich daarvoor inzet. 

 

Voorleeskampioen uit groep 7B 

 

Hallo Ik ben Juul. Ik ben 10 jaar.  

En ga in de Bossche voorrondes de school hooghouden. 

Eerst hebben wij in de klas voorgelezen. De meester heeft 3 kinderen uitgekozen.  

Waarin Thijs, Roos en ik Juul.  

Toen mochten alle kinderen in onze klas stemmen wie ze het beste vonden.  

Ik had gewonnen van de klas. 

Toen had ik een workshop met juffrouw Cristel samen met de andere kinderen die van de klas 

hadden gewonnen.  

Ik won ook nog van de school en nou mag ik iedere week bij juf Cristel langskomen om te 

oefenen. 

  



 

 

Nieuws van externen 

 

    

Typecursus op school na schooltijd 

Na de kerstvakantie starten we weer met een typecursus voor kinderen bij jullie op school, onder 

begeleiding van Type-Uniek. De lessen worden gegeven in kleine groepen (minimaal 8 en 

maximaal 12 kinderen). 

 

De typecursus start op: 

Maandag 7 januari 2019 van 14.10 uur tot 15.10 uur  

De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 leren gemiddeld in 10 klassikale lessen blind typen. 

Toetsenbordvaardigheid geeft je direct een voorsprong, zowel op school als op het internet. In 

het voortgezet onderwijs gaan de kinderen veel lange boekverslagen en scripties schrijven 

waarbij zij dus nog meer zullen profiteren van hun vingervlugheid. 

 

De totale typecursus kost €115,00 per cursist. De kinderen worden direct na schooltijd 

opgevangen met wat te drinken en een kleine versnapering.  

 

Via de website van www.type-uniek.nl onder het kopje “typecursussen” kunt u zich inschrijven. 

Plaatsing geschiedt via binnenkomst van aanmelding.  

 

Voor meer informatie, kijk op de site van www.type-uniek.nl of neem contact op met Angelique 

Vorstenbosch via info@type-uniek.nl Voor vragen ben ik telefonisch bereikbaar op 06-30789989. 

 

http://www.type-uniek.nl/
mailto:info@type-uniek.nl

