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Agenda volgende week:




Op maandag 15 april is er een studiedag voor het team.
Op dinsdag 16 en woensdag 17 april worden de eindtoets voor groep 8 en de entreetoets voor groep 7 afgenomen.
Donderdag 18 april besteden we aandacht aan de paasviering. De kinderen krijgen die dag een heerlijke paaslunch. De lunchdoosjes
kunnen dus thuisblijven.

Koningsspelen
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we de Koningsspelen naar 27 mei verzet hadden. Dit had o.a. te maken met het feit dat we vandaag
niet over de sporthal konden beschikken en we de sportactiviteiten dit jaar samen met studenten van de MBO-opleiding sport en beweging
organiseren. Voor deze studenten is dit een stage-opdracht.
Diverse ouders hebben ons laten weten dat zij het erg jammer vinden dat we vandaag niet hebben meegedaan aan de landelijke Koningsspelen. Wij
nemen dit zeker mee in onze overwegingen bij de planning van de festiviteiten van volgend schooljaar. De festiviteiten zullen we afstemmen met de
ouderraad.
VACATURE VOORZITTER OUDERRAAD…….…..VACATURE VOORZITTER OUDERRAAD….…….VACATURE VOORZITTER OUDERRAAD

De ouderraad is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Vind je het leuk om betrokken te zijn bij de school, dan zoeken we jou! De ouderraad (OR)
helpt het schoolteam bij het organiseren van een aantal activiteiten per jaar, zoals de kleedjesmarkt, Sint- en Kerstviering, de disco, Pasen en het
groep8-feest. En ook de luizencontrole en aankleding van de school valt onder de OR. Naast de voorzitter (Hilde Boonstra, moeder van Jildou
groep 8 en Luuk groep 5) bestaat het bestuur van de ouderraad uit een penningmeester (Michel Rijsdijk, vader van Jelmer groep 1) en secretaris
(Marleen Joling, moeder van Julia groep7 en Sara en Lisa groep 4).
Daarnaast zijn er ongeveer 20 actieve ouders die helpen bij de organisatie van de activiteiten. Als voorzitter onderhoud je goed contact met de
directeur van de school en zorg je samen met de rest van het bestuur dat ook in de komende jaren leuke activiteiten kunnen blijven plaatsvinden.
Het bestuur maakt jaarlijks een begroting, waaruit de hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld. En ieder jaar organiseert de OR een
algemene ledenvergadering, waarvoor alle ouders worden uitgenodigd.

Ben jij de schakel tussen het schoolteam en de enthousiaste ouders?
Laat het ons weten via or.schakel@onderwijsprimair.nl
Of vertel het aan de leerkracht van je kind(eren).
Wil je eerst meer weten over de ouderraad en het voorzitterschap? Ook dat kan via de mail of je kunt ons aanspreken op het schoolplein.
Hilde, Marleen en Michel.
Passend Onderwijs
Ieder kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Dat is het doel van passend onderwijs. Scholen hebben daarom een zorgplicht voor
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Wanneer ouders hun kind aanmelden bij de school van hun keuze, heeft die school de taak het kind
een passende onderwijsplek te bieden op de eigen school, op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal (basis) onderwijs. In
het Samenwerkingsverband PO MiddenHolland werken 21 schoolbesturen en zo’n 90 scholen met elkaar samen om bijna 19.000 leerlingen in de
basisschoolleeftijd passend onderwijs te bieden.
Ondersteuningsplan en de rol van de ondersteuningsplanraad (OPR)
Minimaal eens in de vier jaar legt het samenwerkingsverband het beleid vast in een ondersteuningsplan. De OPR heeft hierop instemmingsrecht. In
het ondersteuningsplan staan afspraken hoe alle kinderen zo passend mogelijk onderwijs krijgen binnen het samenwerkingsverband. De OPR wordt
regelmatig op de hoogte gehouden van evaluaties, beleid bijstellingen of nieuwe beleid. Hierop heeft de OPR adviesbevoegdheid.

Oproep
De huidige OPR heeft vacatures en is op zoek naar kandidaten, uit zowel de ouder- als de personeelsgeleding. Bij voorgaande verkiezingen stelden
ouders zich kandidaat, die een kind op een basisschool hadden met een aangepast onderwijsaanbod. De OPR waardeert deze betrokkenheid, maar
het is geen voorwaarde om u kandidaat te mogen stellen. Zich mede verantwoordelijk willen voelen is ook een goede motivatie. Bent u geïnteresseerd
leest u dan het volledige bericht in ons nieuwsitem op de app. Hier kunt u ook lezen hoe u zich kandidaat kunt stellen voor de OPR.
Reviews Explorer Academy
Leerlingen van groep 7/8 van onze school mochten op een speciale missie. Zij
kregen namelijk de kans om het boek Explorer Academy: Het Nebula-mysterie te
lezen nog vóórdat deze in de winkels lag! Hoe gaaf is dat?
Na het lezen van dit supergeheime boek schreven zij er een recensie over.
Lees hier wat zij van het boek vonden of bekijk de video!

Nieuwe versie school-app
Vergeet u niet de vernieuwde versie van de school-app op uw telefoon of tablet te installeren. U heeft hiervoor nog de tijd tot eind april.
De uitleg vindt u onder de nieuwsitems.

