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AGENDA HUIDIG SCHOOLJAAR 
Robert Joosten 

 

 

24 sept : Informatieavond - open inloop 

8 okt : Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

14 okt -> 18 okt : Herfstvakantie 

De volgende Samenspraak verschijnt op 20 september. 

 

 

INFORMATIEAVOND - OPEN INLOOP (24 sept) 
Robert Joosten 

 

 

Vanaf 17.30 is iedereen welkom. In alle groepen zijn mooie zaken voorbereid. Jullie eigen kinderen 

zullen in een informele sfeer allerlei zaken kunnen laten zien in hun groep. Tot dinsdag! 
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GRUBBENVORST VERENIGT 
Robert Joosten 

 

Afgelopen woensdag is een gezamenlijk contract ondertekend door sport- en cultuurverenigingen en 

onderwijs- en opvangorganisaties. De Dorpsraad en de Gemeente Horst aan de Maas zullen daarbij 

ondersteunen. 

In de toekomst zullen bovenstaande partijen plannen ontwikkelen om elkaar in kleine stappen te 

kunnen helpen, ondersteunen en verbeteren. "Door samen te werken kunnen we de uitdagingen aan en 

zijn we beter in staat de kansen te benutten en ambities te verwezenlijken", aldus de organisaties.  

Als scholen en kinderopvang willen we graag meedenken om specifiek aanbod op het gebied van cultuur 

en sport voor de kinderen vanuit pedagogische en onderwijskundige doelen verder vorm te geven. 

 

 

 

De partijen die samen gaan werken zijn: Tennisclub Grubbenvorst, Voetbalclub GFC ’33, Harmonie St. 

Joseph, De gekkemaondaags verenigingen De Plaggenhouwers, KBO Grubbenvorst, Gewoën Grubbevors, 

Ondernemers Collectief Grubbenvorst, Dorpsraad Grubbenvorst, Grubbenvorst Online, Volleybal club SV 

Aspargos, Badmintonclub Grubbenvorst, Gemeente Horst aan de Maas, Openbare Basisschool De 

Samensprong, Basisschool De Kameleon, Kinderopvang ’t Nest, Oranje Comité Grubbenvorst, Schutterij 

St. Jan, Stichting Kom erbij, Grubbenvorster Mannenkoor, Stichting Historische Kring 

Grubbenvorst-Lottum, Ruiterclub de Pijts, Judoclub Lottum - Grubbenvorst, Tafeltennisvereniging 

Grubbenvorst en De wandel4daagse Grubbenvorst. 
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KINDERBOEKENWEEK 
Robert Joosten 

 

 

 

Het thema voor dit jaar is “Reis 

mee”. In groep 1-2 zijn we al 

begonnen. De piraat Woeste 

Willem maakt met zijn vlot al 

op reis over de Zeven Zeeën. 

Binnen dit thema leren 

kinderen kleuren en vormen 

(driehoek, etc.), fantasie wordt 

geprikkeld, ruimtelijk inzicht, 

kennis van de wereld. Samen 

met de kinderen wordt het 

thema steeds verder uitgebreid. 

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Marieke Joppen 

 

De eerste mr-vergadering van het jaar hebben we afgetrapt met het afscheid van Judith. We hebben 

haar persoonlijk kunnen bedanken voor haar inzet in de mr en hebben haar succes gewenst met haar 

nieuwe baan. Verder stonden we even stil bij de komst van haar zoontje Jesse en hebben haar daarmee 

nog gefeliciteerd. Het vertrek van Judith houdt in dat er een vacature is ontstaan in de team mr 

geleding. In de komende periode wordt die vacature ingevuld. 

 

Vanuit de mr kunnen we mededelen dat Robert ons geïnformeerd heeft dat het veiligheidsprotocol op 

school wordt nageleefd en dat de randvoorwaarden die nodig zijn voor een veilige omgeving op orde 

zijn. In een digitaal systeem worden zaken gepland door Roy en Robert. Dit systeem geeft houvast en 

structuur en helpt ons verbeteracties te plannen en uit te voeren. 

 

Het ouderportaal wordt steeds verder in gebruik genomen: In het ouderportaal zijn de “boekenkasten” 

in gebruik genomen. Hierin worden de Samenspraken gearchiveerd en kunnen jullie oude 
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Samenspraken opnieuw inzien. In de boekenkast Medezeggenschapsraad worden de agenda’s, notulen 

en mr-jaarverslag gepubliceerd. Ook de schoolgids heeft een plaats gekregen. 

Graag maken we iedereen nogmaals via deze weg  er op attent dat ziekmelden via het ouderportaal kan 

en mag. Steeds meer ouders maken hier gebruik van.  

 

 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE & OUDERHULPLIJST 
Robert Joosten 

 

Het grootste gedeelte van de ouderbijdagen is al binnen. Eenieder bedankt voor de snelle afwikkeling.  

Met deze financiën kunnen we een aantal mooie activiteiten opzetten samen met team en ouders. 

Voor de ouders die nog niet betaald hebben, mag ik jullie vragen dit nog te doen? Dit kan per bank NL32 

RABO 01593942 44 onder vermelding van “ouderbijdrage ……….. (naam kind(eren))”. Het bedrag is € 

15,- per kind. 

Daarnaast hebben veel ouders zich weer opgegeven via de ouderhulplijst. Hartelijk dank hiervoor. Op 

deze manier maken vele handen licht werk. 

 

 

OUDERPORTAAL - INTEKENLIJSTEN - KALENDER 
Robert Joosten 

 

In het ouderportaal kunnen eenvoudig vragen aan ouders 

gesteld worden middels intekenlijsten. Zo hebben jullie de 

ouderhulplijst ontvangen samen met de lijst met 

privacy-gegevens. Van deze laatste lijst hebben we nog niet 

alle gegevens compleet. Graag even controleren of deze lijst 

door alle ouder(s)/verzorger(s) is ingevuld. Zo houden we onze 

administratie up to date. 

 

Verder hebben we signalen van ouders ontvangen dat de 

agenda in het ouderportaal prettig werkt, maar dat de 

“papieren kalender voor in de keuken” ook handig is en gemist 

wordt. Ik ga intern kijken voor een oplossing. 

 

 

                                                                         


