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Koningsspelen 

Wat hebben wij vorige week vrijdag genoten van de Konings-

spelen! Heeft u de foto’s van de Koningsspelen in het filmpje al 

gezien? Deze hebben wij afgelopen maandag met u gedeeld. 

Gemist? Geen probleem! Zie hier de link naar het filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=bUjoSsyXZL8  

 

 

Medezeggenschapsraad 

Deze week heeft de MR met elkaar vergaderd. Hier hebben wij 

onder andere gesproken over de zelftesten (personeel). Over de 

zelftesten voor het personeel hebben wij u eerder in het informa-

tiebulletin geïnformeerd. Daarnaast hebben wij gesproken over 

de bezetting van de verkeersouders. In het vorige informatiebul-

letin hebben wij al een oproep geplaatst voor meer verkeersou-

ders op de maandag-, donderdag- en vrijdagmiddag.  

Ook hebben wij de plannen vanuit de gelden van de OR voor 

het schoolplein besproken. Op het onderbouwplein zal een ver-

keersplein ingericht worden in overleg met de kleuterleerkrach-

ten. Op het bovenbouwplein zal een extra Kingveld worden ge-

plaatst en het klimrek zal worden aangepast zodat kinderen er 

nog meer plezier van kunnen hebben. Wij denken hierbij aan 

een klimladder of een klimnet. 

Daarnaast is er gesproken over de formatie en de NPO gelden. 

Deze onderwerpen zullen volgende vergadering terugkomen. 

Momenteel zijn wij weer bezig met ons plan van aanpak m.b.t. 

RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Hiervoor moet de school 

een preventiemedewerker aanstellen waar de MR toestemming 

voor heeft moeten geven. Juf Maud is aangenomen als preven-

tiemedewerker.  

 

Vakantierooster 

Tijdens de MR-vergadering werd vanuit de oudergeleding ge-

vraagd of het vakantierooster van volgend schooljaar al met ou-

ders gedeeld kon worden. Omdat u als ouders wellicht met vou-

chers of omboeken van vakanties bezig bent, is het vakantie-

rooster voor het schooljaar 2021-2022 vanaf vandaag in de 

schoolapp terug te vinden onder ‘vrije dagen’. Later dit jaar zul-

len wij deze dagen/ weken ook in de agenda opnemen. Aan-

vullend met de extra vrije dagen voor groep 1 t/m 4.  

 

Oproep hulp schooltuinen! 

In de schooltuin zijn de bollen allemaal boven de grond geko-

men en bloeien volop! Ook de drie perenbomen groeien goed 

en laten hun eerste blaadjes al zien. Nu is het tijd om de zaadjes 

te zaaien en de plantjes te planten! 

 

Elke groep gaat op school een stukje school(moes)tuin krijgen 

om in te tuinieren. Dit kan met bloemen maar ook met groenten 

en fruit. Een moestuin vraagt om onderhoud en goede verzor-

ging. Na de meivakantie doen de leerkrachten een oproep uit 

om hulpouders te vragen om te komen helpen tuinieren. Welke 

ouder vindt het leuk om (elke week of om de week) te helpen bij 

het zaaien, planten, oogsten en onderhouden van onze school-

tuinen, samen met leerlingen? Meerdere ouders per groep kun-

nen zich hiervoor opgeven. Dit kan bij de leerkracht van uw zoon 

of dochter. 

 

Mocht u thuis nog tuingereedschap, handschoenen, gieters, 

zaaigoed of plantjes of stekjes hebben, dan zijn deze van harte 

welkom. Eén bepaalde supermarkt deelt nu moestuinmaatjes uit 

bij uw boodschappen. Mocht u hier niets mee doen? Dan kunt 

u deze meegeven aan uw kind, dan planten we ze in onze 

schoolmoestuin. 

 

Afvalruimers! 

Tussen de pré-adviesgesprekken van groep 7 door hebben deze 

meiden een flinke zak rommel van  het schoolplein gehaald. Wat 

een toppers zijn Bente en Ieke (uit groep 7A) en Mette en Sterre 

(uit groep 5). Bedankt hoor meiden!! 

 

Agenda: 

30 april: groep 1-2 is vrij 

1 t/m 14 mei: meivakantie 
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