
 

  

 
 
 
Nieuwsbrief 5 – Dinsdag 22 november 2022 
 
In deze nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
 
-Verkiezingen Medezeggenschapsraad 
-Sinterklaas 5 december 
-Tevredenheidspeiling 
-Schoolreisbijdrage 
-Studiedag 6 december 
-Kerstviering 2022 
 

 
Verkiezingen medezeggenschapsraad (MR): 
iets voor jou? 
Beste ouders, 
Harten4 heeft een medezeggenschapsraad 
(MR) die met de directie meedenkt, adviseert 
en besluiten controleert en goedkeurt.  
In de MR zitten 2 personeelsleden (juf Ineke 
en juf Maartje) en 2 ouders/verzorger (Saskia 
de Groot en Rutger Algra).  
 
Aan het eind van dit schooljaar loopt de 3-
jarige termijn van Saskia en Rutger af. Saskia 
zal zich niet herkiesbaar stellen. Rutger is 
bereid nog een termijn als voorzitter in de MR 
te blijven. Als MR zouden we het fijn vinden 
om niet te veel verandering in één keer te 
hebben. Daarom heeft het onze voorkeur dat 
Rutger door kan gaan en hij herkozen wordt. 
 
Maar: wie er in de MR moet komen is niet 
een besluit van de MR zélf: daar mogen alle 
ouders/verzorgers over meestemmen.  
 

 
 
 
Daarom houden we eind januari 2023 
verkiezingen. We nodigen jullie als ouders uit  
om je kandidaat te stellen. Dat kun je doen 
door uiterlijk 16 december a.s. een e-mail te 
sturen naar mr.harten4@tangent.nl Wil je 
meer weten over wat de rol van MR-lid 
betekent? Spreek dan gerust Saskia, Rutger, 
juf Maartje of juf Ineke hier eens over aan. Ze 
vertellen je graag meer. We hopen op een 
aantal enthousiaste kandidaten!  
 
Hartelijke groet van de MR 
 
Sinterklaas 5 december 
Op maandag 5 december komt Sinterklaas bij 
ons op school. Van 
10.00 tot 10.30 zal 
hij samen met zijn 
pieten een show 
opvoeren in de 
aula. U bent 
daarbij van harte 
uitgenodigd. 
Daarna gaan alle 
kinderen terug 
naar hun klas en vieren ze daar samen het 
Sinterklaasfeest. Sinterklaas gaat na de 
opening in de aula langs bij de andere 
groepen. 
 
Tevredenheidspeiling 
Elke twee jaar peilen wij de tevredenheid van 
ouders, zoals we dat jaarlijks doen bij 
leerlingen. De vragen gaan over het 
schoolklimaat, het leerproces en de 
informatie/ communicatie. In totaal zijn het 
11 vragen. U krijgt hiervoor een apart mailtje 
met een toegangscode. Omdat de enquête 
anoniem is, missen we weleens een 
toelichting. Mocht u dus iets willen toelichten, 
kunt u dit altijd aangeven via de leerkracht. In 
2020 kregen we een mooie 7,8! We hopen 
natuurlijk opnieuw op een mooie cijfer. 
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We zouden het erg waarderen als u de moeite 
zou willen nemen deze enquête in te vullen. 
Alvast bedankt! 
 
Schoolreisbijdrage 
In een eerdere nieuwsbrief schreven we dat 
we u dit schooljaar alleen om de bijdrage voor 
de schoolreis vragen. U ontvangt hiervoor via 
de mail een betaallink. Deze link wordt deze 
week verstuurd. U kunt dan zelf bepalen 
wanneer het u uitkomt te betalen. Dit mag 
uiteraard ook pas na de feestdagen zijn. De 
schoolreis staat gepland op 30 juni 2023.  
 
 

 
Studiedag dinsdag 6 december 

Alle kinderen zijn vrij! 
 

 
 
Kerstviering 2022 
Dit jaar vieren we Kerst op vrijdagmorgen 23 
december op school. Als de Sint weg is 
ontvangt u meer info over deze ochtend. Wél 
kunnen we alvast verklappen dat er o.a. een 
kerstmarkt is op het 
plein aan het einde van 
de ochtend. Hiervoor 
bent u van harte 
uitgenodigd. De 
kinderen zijn om 12.30 
uur vrij en begint de 
kerstvakantie! 
 
Geplande activiteiten  
(zie ook ‘Jaarkalender’ op de schoolapp) 
Maandag 5 december 
 Sinterklaas op school 
Dinsdag 6 december 
 Studiedag 6 december 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanwezigheid administratie, intern 
begeleider en directie  
Administratie juf Jeanine: di 8:30 – 15:30, 
woe: 8:30 – 13:00 en do: 8:30 – 12:30 uur  
Intern begeleider (IB) Juf Mariska: di-do-vrij  
Directie juf Emmy: di-woe-do-vrij  
 


