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Nieuwsbrief 18 
11 juni 2021 
 

 
10-minutengesprekken 
Voor de laatste ronde gesprekken nodigen we u graag op school uit. We vinden het fijn om u 'in het 
echt' te zien en te spreken. Uiteraard moeten we wel rekening houden met de maatregelen rondom 
Corona en daarom wordt deze ronde als volgt georganiseerd: 
We ontvangen u in de klas, met inachtneming van alle basisregels.  
In de kalender staan maandag 28 en woensdag 30 juni voor de gesprekken gereserveerd. Om te 
zorgen voor meer spreiding zullen de leerkrachten individueel een gespreksplanning maken en dagen 
en tijden verspreid over de hele week 'openzetten' waarop u zich kunt inschrijven. Dit is dus niet 
voor alle groepen hetzelfde. U schrijft dus voor elk kind apart in bij de betreffende leerkracht. 
Op maandag 14 juni worden de tijden gepubliceerd in Parro en vanaf dat moment kunt u zich 
inschrijven. 
We stellen het op prijs om van alle kinderen ouders spreken, dus schrijf u in op een voor u handige 
dag/tijd. Op vrijdag 18 juni sluit de mogelijkheid om in te schrijven en maakt de leerkracht van uw 
kind(eren) de planning af. 
 

Eindejaarsactiviteiten groepen 8 
In een ingewikkeld jaar met nogal wat beperkingen kunnen we nu gelukkig genieten van een aantal 
versoepelingen. Dat geeft ons de mogelijkheid om het schooljaar voor de groep 8-leerlingen tóch op 
een feestelijke manier af te sluiten. We hebben, soms in een aangepaste versie, nog een aantal 
fantastische momenten gepland. Zo gaan de kinderen op schoolkamp, vanwege de verplichte 
bubbels iets korter, maar wél met overnachting op de campus van Move Academy in Mookhoek. 
Waar we heel blij mee zijn, is dat de kinderen de musical weer mogen spelen voor hun ouders! Dat 
doen we in de aula van het Insula College aan de Koningstraat. Voor broertjes, zusjes, opa’s, oma’s 
en andere belangstellenden worden opnames gemaakt zodat iedereen die dat wil later terug kan 
kijken. Aansluitend nemen de leerkrachten op gepaste wijze persoonlijk afscheid van alle kinderen. 
Tot slot hebben we nog een heel toffe verrassing voor de groep 8-leerlingen. Maar ja … dat moet nog 
even een verrassing blijven. We wensen deze jongens en meisjes succes met het instuderen van de 
musical en veel plezier in hun laatste weken op de basisschool.  
Note: let op, hieronder bij belangrijke data zijn wat wijzigingen aangebracht.  

 
Nieuw systeem registratie lunchlokaal 
Lunchlokaal zal na de zomervakantie een ander systeem gaan gebruiken voor de registratie.   
Voor de zomervakantie krijgen de ouders die gebruik maken van lunchlokaal een mail met uitleg. 
Nieuwe kinderen kunnen nog steeds aangemeld worden via www.lunchlokaal.nl  
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Bericht van de MR 
Als MR zijn we verheugd dat er drie ouders zijn die zitting willen nemen in de MR. Daar het hier drie 
kandidaten betreft, betekent dit automatisch dat er verkiezingen komen. U mag als ouder stemmen 
op wie er zitting neemt in de MR. Omdat het met de Parro app niet mogelijk is om te stemmen, 
moeten we dit weer ouderwets handmatig doen. U als ouder zal in de gelegenheid zijn, om tijdens de 
10 minutengesprekken die op school plaats zullen vinden, uw stem uit te brengen. Op beiden 
gebouwen zal een stembus staan met daarnaast voldoende formulieren waarop u de kandidaat MR 
kan kiezen. Let op u kan slechts eenmaal uw stem uitbrengen! De kandidaat die de meeste stemmen 
krijgt zal vanaf volgend schooljaar plaats nemen in de MR. Bij deze wensen we Quinten, Marieke en 
Erik veel succes!  

 
De drie kandidaten stellen zich hieronder kort aan u voor: 
 
Hoi, ik wil mezelf even voorstellen. 
Ik ben Quintin Smits en ben 38 jaar jong. Mijn dochter Chloë zit in groep 4 op de Johan Friso. 
Ik werk als technisch commercieel binnendienst en geef daar voornamelijk technisch advies aan 
klanten. Daar door zou ik graag lid willen worden van de MR om zo mijn steentje bij te dragen aan 
school. En eventueel een luisterend oor te zijn voor school en advies te kunnen geven vanuit t 
oogpunt van de ouders. 
 
Bij deze wil ik me even voorstellen. 
Ik ben Marieke ter Haar, 40 jaar, getrouwd met Erik en de moeder van Luca (8) en Giulia (6).   
Sinds 2005 ben ik werkzaam in de Rotterdamse haven als cargadoor. In 2018 ben ik van cargadoor 
geswitcht naar transportplanner bij de containerrederij met de mooiste kleur zeecontainers. In de 
transport- en scheepvaartwereld valt en staat alles met een goede communicatie en dat is precies de 
reden waarom ik mij graag verkiesbaar wil stellen voor de MR.  
Ik vind dat communicatie essentieel is voor het goed kunnen functioneren van een school. In een tijd 
waarin het coronavirus bijna niet meer weg te denken is, merk ik op en om de school dat bij ouders 
vooral daar enorme behoefte aan is. Voor mij dé reden om deel te willen nemen aan de MR, het 
kunnen behartigen van de belangen van leerlingen en hun ouders. Daarnaast vind ik het ook gewoon 
heel erg fijn om betrokken te zijn bij het wel en wee van de school van mijn en uw kinderen en op 
deze manier nog meer te kunnen betekenen dan alleen maar luizenmoeder zijn van groep 3 en 4.  
 
Graag stel ik mijzelf voor als kandidaat voor de medezeggenschapsraad.  
Ik ben Erik van den Heuvel 38 jaar en de trotse vader van Kayleigh (8 jaar) uit groep 5A en Fayline (5 
jaar) uit groep 1/2A. Ik heb een eigen onderhoudsbedrijf en dit werk doe ik met veel plezier.  
Waarom ik graag in de MR zou willen?  
Het lijkt mij erg leerzaam en op deze manier kan ik een bijdrage leveren aan school. Als ouders kijk je 
vaak via een andere invalshoek tegen dingen aan als dat de schoolleiding doet, dus ik vind de MR een 
mooie aanvulling om dingen bespreekbaar te maken. Ik wil als MR lid positief kritisch zijn waardoor 
we zorgvuldig naar verschillende onderwerpen binnen de school kunnen kijken. Het belangrijkste van 
een school is volgens mij de kwaliteit en ik zou mij graag willen inzetten om de kwaliteit van de 
school waar nodig te verbeteren. Ik kan dan ook niet wachten om samen met de andere MR leden en 
de schoolleiding aan de slag te gaan om een fijne leerzame omgeving te creëren voor al onze 
kinderen! Hopelijk stemt u op mij en mag ik u vertegenwoordigen in de MR!   
 

 



 

 

                                                                                                                                                             3 / 3 

 

Belangrijke data: 
16 juni: Verjaardag leerkrachten groepen 1 t/m 8 
23 juni: Studiedag team (alle leerlingen vrij). 
25 juni: Rapporten groep 3 t/m 7 mee naar huis. 
25 juni: Nieuwsbrief 19 staat op de website en wordt verspreid via Parro.  
28 juni t/m 2 juli: 10-minutengesprekken groep 1 t/m 7. 
28 en 29 juni: Schoolkamp groep 8b 
29 en 30 juni: Schoolkamp groep 8a 
01 juli: Musical en afscheidsavond groep 8b op het Insula Collega Koningstraat 
02 juli: Musical en afscheidsavond groep 8a op het Insula Collega Koningstraat 
02 juli: Rapporten groepen 2 en plakboeken groepen 1/2 mee naar huis.  
09 juli: Nieuwsbrief 20 en Kindernieuwsbrief staan op de website en wordt verspreid via Parro.  
13 juli: Verrassing voor de groepen 8 
14 juli: Laatste schooldag groepen 8. 
15 juli: Laatste schooldag groepen 1 t/m 7. 
16 juli: Begin zomervakantie voor de leerlingen. 


