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Nieuwsbrief 10   17 januari 2020 

 

Beste ouders en leerlingen, 

Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen van nieuwtjes en geven 

we een herinnering m.b.t. activiteiten die op onze kalender staan. Onze nieuwsbrief 

verschijnt iedere twee weken. 

 

Enquête leerlingen en ouders 

 

Met ingang van maandag 20 januari ontvangt u als ouder (per gezin één) een mail 

met een link die verwijst naar onze ouder tevredenheid enquête. Wij vinden het als 

school erg belangrijk om uw mening te horen over allerlei zaken, zodat we zaken ter 

verbetering op kunnen pakken. Vul dus s.v.p. de enquête in! Alvast dank. 

Ook onze leerlingen (vanaf groep 5) vullen vanaf maandag 20 januari een leerling 

tevredenheid enquête in. Ook met deze resultaten kunnen wij verbeterpunten op 

school oppakken. 

Over de resultaten wordt u als ouder (net als onze leerlingen) uiteraard 

geïnformeerd! 

Leerlingenraad 

In januari zullen wij verkiezingen houden voor onze nieuw op te richten 

leerlingenraad. Deze leerlingenraad zal de belangen van onze leerlingen behartigen. 

Vanuit zijn/haar groep zijn deze leerlingen de vertegenwoordiger in de raad. Dit 

betekent dat uw kind zich verkiesbaar kan stellen voor deelname in de 

leerlingenraad. Ieder kind zit 2 jaar in de leerlingenraad. Omdat wij midden in het 

schooljaar starten, zal de zittingstermijn van dit schooljaar tot eind schooljaar 2020-



2021 zijn. Leerlingen vanaf de groepen 5 zullen deelnemen. Per groep wordt 1 

leerling gekozen (voor groepen a 1 leerling en voor groepen b 1 leerling). 

De leerlingenraad zal zich bezig houden met wensen en ideeën van leerlingen van 

de school, met betrekking tot de school. Ook gaan ze aan de slag met de resultaten 

uit de leerlingen tevredenheid enquête. De vergaderingen van de leerlingenraad 

zullen plaatsvinden op woensdagmiddag van 13.00 uur tot 14.00 uur, elke 6 weken.  

Uiteraard worden de data tijdig aan u gecommuniceerd. Indien u niet wenst dat uw 

kind zich verkiesbaar stelt, geef dat dan aan op het formulier dat de kinderen mee 

naar huis krijgen binnenkort. U hoort hier snel meer over. 

  

Overblijfkaarten vanaf nu ook per bank te betalen 

De overblijfkaart voor uw kind kunt u vanaf nu ook per bank betalen. Wellicht is het 

voor u niet altijd mogelijk om op donderdag een nieuwe kaart te komen kopen. Ook is 

contante betaling niet voor iedereen even wenselijk. U kunt het overblijfgeld 

overmaken op rekeningnummer:  

NL14 RABO0148429300 t.n.v. Onderwijsstichting Movare, bs de Spoorzoeker, onder 

vermelding van de naam en de groep van uw kind.  

- Volle kaart      (40 X)               € 38,- 
- Halve kaart     (20 X)               € 20,- 
-        Kleine kaart   (10X)                € 10,- 
 

Schooltijden 

Wij willen u erop wijzen dat onze school om 8.30 uur start (behalve voor de groepen 

1/2, waar een inloopmoment geldt van 8.20 uur tot 8.40 uur). 

Dit betekent dat uw kind om 8.30 uur in de klas dient te zijn. Helaas komen er nog 

steeds kinderen te laat binnen. Wilt u er op toezien dat uw kind op tijd is? 

  

Save the date: 

❖ Op vrijdag 24 januari a.s. is de school gesloten in verband met een studiedag 

van de leerkrachten. 

❖ Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari a.s. staken wij (landelijke staking, zie 

nieuwsbericht op onze Schoolapp). Dat betekent dat onze school deze dagen 

gesloten is. 

 

 


