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Datum: 22 november 2019                                                                  nieuwsbrief 5

Beste ouders/verzorgers, 

 

EU-SCHOOLFRUIT 
Wij hebben gemerkt dat het schoolfruit niet 

altijd rijp is op de dagen dat we het willen 

eten, daarom willen wij graag de 

fruitdagen verplaatsen. Onze nieuwe 

fruitdagen worden woensdag, donderdag 

en vrijdag. Wij hopen op uw begrip. 

 

Het schoolfruit voor volgende week is:  

woensdag: banaan    

donderdag: bleekselderij (1voor 6 kinderen) 

vrijdag: appel 

 

Wilt u zelf fruit meegeven aan uw kind als uw 

kind het niet lust of als u denkt dat het niet 

genoeg is? 

 

SCHOEN ZETTEN 
Op woensdag 27 november mogen alle 

kinderen hun schoen zetten op school. 

Natuurlijk mag er iets lekkers in voor het 

paard Ozosnel en een tekening voor 

Sinterklaas en/of Piet. 

 
 

FACEBOOK 
Achter de schermen zijn we al een tijdje 

bezig om een facebookpagina van onze 

school te maken. Wij willen u ook via dit 

platform op de hoogte houden van onze 

bezigheden/activiteiten. U wordt hier 

volgende week verder over geïnformeerd.  

 

GYM DONDERDAG 28 

NOVEMBER 
Op donderdag 28 november worden de 

gymlessen voor groep 3 t/m 8 omgedraaid. 

Groep 3/4/5 start met de gymles en 

kunnen dus aan het eind van de middag 

gewoon op school worden opgehaald of 

vanuit school zelf naar huis gaan. 

 

GELDPLANNEN NIBUD 

Bij het opvoeden van kinderen komen er 

heel wat kosten om de hoek kijken. 

Schoolreisjes, een pc, een fiets, extra 

(huiswerk)begeleiding, ziektekosten, 

noem ze maar op. Sommige kosten zijn 

geheel onverwacht. Hoe zorgt u voor grip 

op de kosten?  

De gemeente West Betuwe helpt u graag. 

Samen met Nibud bieden we de online 

geldplannen aan. Het geldplan  

“ Rondkomen met kinderen “ helpt u bij 

het opstellen van budgetten. Daarnaast 

laat het u zien welke (financiële) 

regelingen er lokaal en landelijk zijn voor 

ouders. Een goed, haalbaar budgetplan 

helpt stress te voorkomen.  

Het online geldplan vindt u op 

www.startpuntgeldzaken.nl/westbetuwe 

U kunt deze link ook vinden via de site 

van de gemeente West Betuwe. Via 

http://www.startpuntgeldzaken.nl/westbetuwe


 
 

gemeente West Betuwe; zorg en 

ondersteuning; schuldhulpverlening. 

Zie ook: Online Geldplannen; startpunt 

Geldzaken West Betuwe (naar beneden 

scrollen voor de verschillende 

geldplannen). 

 

NIEUWS UIT DE 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  
Wat doet de medezeggenschapsraad?     

Zoals alle andere scholen in Nederland, 

kent onze school een MR, waarin zowel 

leerkrachten als ouders vertegenwoordigd 

zijn. De MR oefent invloed uit op de gang 

van zaken binnen de school door mee te 

denken en beslissen over beleid en beheer. 

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de 

schooltijden, oudertevredenheid, 

besteding van gelden.  Daarnaast kan de 

MR zelf relevante onderwerpen aan de 

orde stellen, die voor de kinderen en de 

school van belang zijn.  Kortom: lid zijn van 

de MR biedt de gelegenheid mee te denken 

en beslissen. 

 

Wie zitten er in de MR?      

De MR bestaat uit vier leden, twee 

personeelsleden en twee ouders. 

Momenteel zijn Simone en Jasmin de 

personeelsleden in de MR en Erik Verbeek 

en Fred Obbink de oudergeleding in de 

MR. De leden van de oudergeleding 

zijn/worden gekozen door de ouders van 

de school en hebben een zittingstermijn 

van twee jaar.  De zittingstermijn van Erik 

Verbeek is om. Hij heeft 

aangegeven zich weer 

herkiesbaar te stellen. Op 

dit moment is er de 

mogelijkheid dat eventueel 

andere ouders ook in 

aanmerking willen komen om in de 

medezeggenschapsraad mee te denken.  

 

Wilt u ook zitting nemen in de MR? 

Dat kan. Iedere ouder/verzorger van een 

van de kinderen op De Schatkist, kan zich 

kandidaat stellen voor de oudergeleding 

van de MR. Wilt u zitting nemen in de MR 

heeft u vragen, dan kunt u contact 

opnemen met één van onze MR-leden of bij 

Ben Kennedie (bkennedie@o2a5.nl of 06-

13614220).  De kandidaatstelling moet 

uiterlijk 6 december 2019 bekend zijn.  
Indien er meerdere kandidaten zijn, zal er 

een verkiezing plaatsvinden. Mochten er 

zich geen nieuwe kandidaten melden, dan 

blijft de medezeggenschapsraad in de 

huidige samenstelling functioneren.  

 

VRIJWILLIGE 

OUDERBIJDRAGE 

Onze school heeft een enthousiaste en 

actieve Oudervereniging en samen met  

school organiseren zij elk jaar veel leuke 

activiteiten voor uw kind(eren). 

Wij vragen van u een ouderbijdrage van  

€20,- om deze activiteiten te kunnen 

organiseren. Zou u de ouderbijdrage voor  

schooljaar 2019-2020 over willen maken op 

onderstaand rekeningnummer: 
  

 

NL02 RABO 0328011339  

o.v.v. naam van uw kind en de groep 

Het rekeningnummer staat nog op naam van 

ST. Ouderraad OBS Spiegelhof. 
 

Natuurlijk kunt u ook in termijnen betalen, neem dan even 

contact met ons op.   

 

KALENDER 
 

27 november 

- NatuurWijsdag groep 6/7/8 

- Schoen zetten 

 

29 november 

Bezoek Sinterklaashuis 

Ochtend: groep 1 t/m 4 

Middag: groep 5 t/m 8 

 

5 december 

Sinterklaasviering 
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6 december 

Studiedag 

De kinderen zijn deze dag vrij. 

 

18 december 

Kerstviering  

 

20 december 

Kerstvakantie (12.00 uur) 

 

6 januari 

Nieuwjaarsreceptie 

 

Met vriendelijke groet, 

Team obs De Schatkist 

 

 


