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Agenda
- Dinsdag 16 november:
Studiedag; alle kinderen zijn
vrij.

Welkom
- Elsa            groep 1-2 A
- George       groep 1-2 A
- Boris           groep 1-2 C
- Sofiya         groep 3
- Tahir           groep 6

OVERZICHT:

Nieuwe collega's, vervolg....
Hallo allemaal! 
Ik ben Eliza en ik ben 23 jaar. Ik ben
sinds oktober op de maandag,
donderdag en vrijdag de leerkracht voor
groep 4. Ik woon dichtbij de 

Coronamaatregelen
Mondkapjes ook weer in school verplicht. In navolging van de
landelijke maatregelen stellen we voor ouders en andere
bezoekers het dragen van een mondkapje weer verplicht. Het blijft
jammer dat we door de weer oplopende besmettingscijfers, leuke
activiteiten niet door kunnen laten gaan. Zo ook de traditionele
opa en omaochtend; deze kan niet doorgaan. Er wordt aan een
alternatief gewerkt om toch aandacht te geven aan de opa's en
oma's. Of er nog verdere beperkingen komen weten we op dit
moment nog niet.....

Groen van Prinstererschool waardoor ik 
elke ochtend lekker de fiets pak. Dat is toevallig ook een van mijn
hobby's naast fotograferen, koken en etentjes organiseren met
vrienden en familie. Ik kijk uit naar het schooljaar! 

We merken dat het verzorgen van een gezonde traktatie een uitdaging
is; dat is jammer! 
Als u inspiratie op wilt doen om een gezonde traktatie te kunnen
verzorgen kunt u bijvoorbeeld een kijkje nemen op de site:
https://www.gezondtrakteren.nl/  

Van harte aanbevolen!

Trakteren op school

https://www.gezondtrakteren.nl/


Op 26 oktober vond de jaarvergadering in combinatie met de reguliere vergadering van de
schoolcommissie plaats, in het bijzijn van de Medezeggenschapsraad (MR). Hierbij koppelen we
graag de belangrijkste punten aan jullie terug!

Financiën/ouderbijdrage: 70% van de mogelijke ouderbijdragen is al binnen, met enkele extra grote
donaties. Heel fijn, dank jullie wel! Deze bijdrage is nl. hard nodig om alle activiteiten te financieren,
zoals de verschillende vieringen (Sint, Kerst, Pasen), schoolreisjes, dag van de leerkracht, maar ook
aanschaf van materialen en bv. vergroening schoolplein (zie ook onder) Mocht je hierover vragen of
opmerkingen hebben: laat het vooral even weten aan de klassenouder! Goed om te weten: er is,
samen met de reserve van vorig jaar, voldoende budget om alle activiteiten dit jaar door te laten
gaan. Omdat de ouderbijdrage in de afgelopen jaren erg krap was om alles rond te krijgen, is
besloten de ouderbijdrage dit jaar gelijk te houden aan vorig jaar. 

Ouderbetrokkenheid:
a.Ondanks herhaalde oproepen om de jaarvergadering bij te wonen, de enige openbare vergadering
van het jaar, waren er geen andere ouders dan de schoolcommissieleden en een MR lid. Dat vinden
we erg jammer. Mogelijk is het onduidelijk waarom het belangrijk en leuk is om te komen. We denken
erover na hoe we jullie beter kunnen informeren en betrekken. 
b.Vanuit de kleuterklassen heeft een aantal ouders aangegeven graag meer in de klas te willen
komen aan het begin van de schooldag. Momenteel wordt er gezocht naar een passende constructie,
waarbij de rust aan het begin van de dag gehandhaafd blijft, maar ouders meer een echt inkijkje
hebben in de klas. Vanuit school zal hierover verdere berichtgeving komen.
c.Er wordt gewerkt aan een overzicht van activiteiten per klas, inclusief een indicatie wanneer hulp
van ouders gevraagd gaat worden. Alle activiteiten kunnen nl. niet doorgaan zonder de inzet van
ouders! 
d.Verkeersouder: ondanks meerdere oproepen is de functie van verkeersouder nog altijd vacant.
Deze functie is erg leuk en ook hard nodig! Binnenkort volgt een nieuwe oproep, we hopen dat er een
ouder is die deze rol op zich wil nemen.

Lopende zaken:
e.Vergroening schoolplein: er ligt een mooi en duurzaam plan. De verwachting is dat de
werkzaamheden dit schooljaar gaan plaatsvinden.
f.Toiletten: de renovatie van de toiletblokken vindt plaats in de kerstvakantie. Nav vragen van ouders
waarom er geen zeep is in de toiletten van de kleuters, werd uitgelegd dat kleuters de zeep vooral op
de grond laten komen waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. De kleuters wassen de handen na
het toiletbezoek in de klas. De leerkrachten letten hier zo goed als mogelijk op. 

Opa-en oma ochtend: i.v.m. de huidige omstandigheden is het niet verantwoord deze dag zoals
gepland door te laten gaan. Er wordt vanuit school gezocht naar een alternatief. 

Mocht je meer informatie willen n.a.v. bovenstaand of de schoolcommissie, informeer dan bij de
klassenouder!

Schoolcommissie vergadering 26 oktober
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Er wordt al geruime tijd gewerkt aan plannen om van
het plein een ‘groenblauw’ schoolplein te maken. Eerst
spraken we over een groen(er) schoolplein; inmiddels is
de term groenblauw er aangekoppeld. Met groen wordt,
logischer wijs, het ‘vergroenen’ van het plein bedoeld.
Meer plekken die speelaanleidingen bieden. Dat zijn
plekken waar kinderen zelf met materialen hun eigen
spel bedenken en tegelijk veel ontdekken. Hiernaast is
het blauwe element toegevoegd. Dat heeft alles te
maken met water en waterbeheersing. Hierbij kan er
gedacht worden aan een waterpomp en een waterloop
waarmee gespeeld en ontdekt kan worden. Maar ook
aan zorg voor het grondwater; laten we al het
regenwater zomaar het riool inlopen of vangen we een
deel op in regentonnen. Dit is overigens ook een vraag
die bij de inrichting van onze eigen tuinen kunnen
stellen. Daar waar mogelijk worden de tegels eruit
gehaald en door een andere bodembedekker
vervangen. Voor de voetballers – wel wat minder ruimte
daarvoor, maar er blijft genoeg over.
De uitdaging is nu het hele plan gefinancierd te krijgen.
We hopen op subsidie die vanuit de provincie gegeven
kan worden; als dat lukt zijn we een heel eind op
weg…..

Plannen voor het plein


