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Belangrijke data in mei 
22 april t/m 8 mei  Meivakantie 
4 mei   Dodenherdenking 
5 mei   Bevrijdingsdag 
2 of 3 mei  Suikerfeest 
8 mei   Moederdag 
26 en 27 mei  Hemelvaart (leerlingen vrij) 
30 mei   Studiedag (leerlingen vrij) 

 

Wij wensen iedereen een zonnige meivakantie! 
 

Nieuws van de medezeggenschapsraad 

In de vergadering van 5 april heeft de personeelsgeleding van de mr ingestemd met het 
taakbeleid. In het taakbeleid staat beschreven welke werkzaamheden een medewerker 
moet uitvoeren en hoeveel uur voor bepaalde werkzaamheden beschikbaar is. 
Dit plan geeft scholen de mogelijkheid om met het hele team een werkverdelingsplan af te 
spreken. Zo worden alle extra taken eerlijk verdeeld. 
 
Na twee online vergaderen hebben we besloten om de eerstkomende vergadering weer bij 
elkaar te komen op de Vlashof!   
 
Die vergadering is op dinsdag 31 mei van 18.00 - 19.30 uur. 

 

De mr-vergadering van 5 juli is verzet naar donderdag 7 juli.  Ook dan vergaderen we op 
school van 18.00 - 19.30 uur. 

 

MR lid gezocht!   

Voor het nieuwe schooljaar is de mr op zoek naar een nieuwe ouder die lid wil worden van 
de medezeggenschapsraad van de Vlashof. 
Op donderdag 12 mei zijn we als mr in de ouderkamer om uit te leggen wat je als ouder in 
de medezeggenschapsraad voor de school kunt betekenen. 
We hopen dat er veel ouders komen luisteren! 
 

Vriendelijke groeten, 
Martijn, Karima, Souad, Ayse, Susanne, Jeannet. 

 

Naschoolse activiteiten 
Corona heeft veel activiteiten stilgelegd, zo ook de naschoolse activiteiten. Gelukkig hebben 
we het laatste blok nog voor de meivakantie kunnen afmaken. We hopen volgend schooljaar 
weer een breed aanbod aan verschillende activiteiten aan te kunnen bieden. Heeft u zelf 
ideeën over wat leuk zou zijn voor de kinderen of kent u mensen in uw omgeving die lessen 
aan kunnen bieden dan mag u dit altijd aan meneer Ernst of juf Angela laten weten.  
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Hieronder ziet u een aantal foto’s van een aantal verschillende activiteiten van het afgelopen 

blok. 

Techniek  

 

 

 

 

 

Schaken 
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Sport & spel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cursus blind typen  

 

 

 

 

 

Gelukkig hebben we al aan veel kinderen een 

diploma mogen uitreiken. 

Zij hebben ontzettend hard gewerkt om dit diploma te behalen. Zij zullen hier in de 

toekomst veel plezier van hebben. 

 

Helaas zien we dat nog een aantal kinderen ver achterlopen. School betaalt voor u de cursus 

blind typen. We verwachten dan ook dat u en uw kind deze cursus serieus nemen. Het is 

echt in het belang van uw kind dat hij/zij het diploma behaalt.  

De kinderen die achterlopen hebben inmiddels een brief meegekregen zodat u als ouder 

hiervan op de hoogte bent. 
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Plantenactie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wauw, wat zijn er veel kinderen (en ouders) die ontzettend goed hun best hebben gedaan 

bij het verkopen van de plantjes. Ieder jaar blijkt dit weer een succes te zijn.  

 

Ook dit jaar is er weer een mooi bedrag opgehaald………….. 

maar liefst €1059,-     Dank jullie wel hiervoor !! 

De aanschaf van een nieuwe muziekinstallatie lijkt op korte termijn niet haalbaar. Dit bedrag 

ligt vele malen hoger dan de opbrengst van de plantenactie.  

 

De kinderen hebben hard genoeg hun best gedaan met de verkoop waardoor we hebben 

besloten om voor dit bedrag iets heel anders aan te schaffen waar alle kinderen plezier aan 

zullen ervaren. En wat jarenlang mee zal gaan. 

Namelijk………………….. 

 
Deze techniektorens zitten vol met verschillende materialen om aan kinderen technieklessen 

aan te bieden van groep 1 t/m groep 8. De techniektorens zullen tijdens de naschoolse 
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activiteiten geïntroduceerd worden en langzaam zullen we dit uitbreiden naar 

techniekmiddagen onder schooltijd. 

 
 

 

 
 

 
 


