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AGENDA HUIDIG SCHOOLJAAR
Robert Joosten

18 okt : Studiedag; alle kinderen zijn vrij

21 okt : Informatieavond voortgezet onderwijs voor groep 7-8 (ouder(s)/verzorger(s) + kinderen

21 okt : Werkgroep Evenementen-overleg

25 okt -> 29 okt : Herfstvakantie

09 nov : Sintermerte-viering

21 nov : Intocht Sint in Grubbenvorst

01 dec : Sintfeest op school

INLOOP-INFORMATIE-AVOND
Robert Joosten

Het was even wennen aan de oude

vertrouwde drukte bij ons op

school. Wat was het fijn om jullie

weer te zien. We genoten van de

energie van de kinderen die vol

trots vertelden over hun werk in de

groepen. We genoten van de

warme belangstelling van alle

ouder(s)/verzorger(s). Op deze

manier hebben we de sfeer van de

Samensprong weer terug.

In groep 5-6 maakten de ouders

selfies met de kinderen. Ondeugend

mooi!

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Marieke Joppen-Molenaar

Maandagavond 27 oktober was de eerste Medezeggenschapsvergadering van het nieuwe schooljaar. Het

viel samen met de opening van de school voor ouders. Wij als MR vonden het fijn als vanouds te kunnen

vergaderen. Ook is het positief dat door versoepelingen ouders nu op meer manieren met school en

haar teamleden in contact kunnen komen.
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Nog even ter herinnering agenda’s en notulen vinden jullie terug in de digitale boekenkast van het

ouderportaal. Het huishoudelijk reglement dat ieder jaar opnieuw bekeken wordt (indien nodig

aangepast), zal ook op het ouderportaal geplaatst worden.

Vorig schooljaar hebben ouders digitaal het tevredenheidsonderzoek in kunnen vullen.

Conclusies en bevindingen stonden voor deze vergadering geagendeerd. De eerste bevindingen zijn

positief echter volledige analyse moet nog plaatsvinden. Andere zaken hadden meer prioriteit.  Uitslag

laat dus nog even op zich wachten, maar wordt zeker gepubliceerd. De juist te bewandelen weg is dat

uitslag eerst door het volledig team ingezien en besproken wordt. Daarna krijgen wij als MR inzage en

dan wordt het openbaar. Organisatorisch gezien gaat hier nog even wat tijd overheen dus jullie zullen

nog even geduld moeten hebben. T.z.t informeren we jullie.

Nieuw is dat medezeggenschapsraad op de hoogte hoort te zijn van preventie en risicoinventarisatie op

school. Dit item wordt dan ook dit jaar opgepakt. Veel zaken zoals welke arbodienst met scholen

samenwerkt, is taak van GMR.  Veel zaken worden dus bovenschools geregeld.

De MR heeft een eigen mailadres: medezeggenschapsraad@obs-desamensprong.nl

Dit mailadres is in het leven geroepen om jullie als ouder(s)/verzorger(s) de kans te geven betrokkenheid

te tonen als daar behoefte aan is, als het persoonlijk contact met de MR-leden niet lukt.

Volgende MR vergadering is dinsdagavond 16 november.

KINDERBOEKENWEEK
Robert Joosten

Afgelopen vrijdag presenteerden alle kinderen zaken die ze geleerd hadden rond het thema “Worden

wat je wilt” van de Kinderboekenweek. In de klassen is er voorgelezen door oudere kinderen voor

jongere kinderen, ouders bezochten de school om over hun boeiende beroepen te vertellen, met

kinderen bezochten we de werkplekken van ouders.

mailto:medezeggenschapsraad@obs-desamensprong.nl
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Er was een enorme variatie: o.a. van ambulancepersoneel tot het werken in een ijsfabriek en van

fotograferen tot werken als opticien. Dank je wel ouders voor jullie tijd en inspiratie.

Ook presenteerden we de nieuwe naam van de bibliotheek: “Boekenwereld”. Deze is bedacht door Juul

Rothhoff uit groep 5-6. In boeken kom je ‘allerlei werelden’ tegen. Fantastisch bedacht!

De film vinden jullie op ons gesloten Youtube-kanaal onder deze link. Gelieve vanwege AVG de link niet

verder verspreiden.

OUDERHULP BIBLIOTHEEK ‘BOEKENWERELD’
Monique van Gestel

Afgelopen schooljaar verlieten een aantal hulpouders de bibliotheek. Vind je het leuk om mee te helpen

in onze bibliotheek? Loop binnen bij Monique, zij brengt je van alle informatie op de hoogte!

STUDIEDAG
Robert Joosten

Maandag 18 oktober hebben we studiedag. Een hele bijzondere: voor het eerst studeren Akkoord!-

scholen samen (ruim 200 collega’s) in de zogenaamde Akkoord!-Academie.

Als scholen willen we gezamenlijke taal gaan uitdragen over de nieuwste inzichten rond thema’s als “Hoe

leren kinderen? Wat betekent kansengelijkheid en hoge verwachtingen?”Wat hebben we als schoolteam

hierin op te pakken? Hoe zorgen we er als team in detail voor dat elk kind alle kansen krijgt om het beste

uit zichzelf te (leren) halen. Als schoolteam hebben we hier invloed op. Enerzijds door het uitstralen van

vertrouwen in de ontwikkeling van jullie kinderen. Anderzijds door ons dagelijks onderwijsaanbod. Het

gaat hier om bewustwording: welke taal spreek je naar kinderen als vertrouwen en hoge verwachtingen

hebt van ze? Dit luistert zich heel nauw. Om alle kansen te benutten voor jullie kinderen vinden we het

belangrijk hier oog voor te hebben.

https://youtu.be/om03vv2y8zE
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….. nog even als reminder uit Samenspraak nr. 1 ….

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Robert Joosten

Ook dit jaar vragen we als school/werkgroep evenementen/MR  weer de jaarlijkse ouderbijdage. Met

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

Dit kan per bank NL32 RABO 0159 3942 44 t.n.v. Stichting Akkoord! onder vermelding van

“ouderbijdrage ……….. (naam kind(eren))”. Het bedrag is € 15,- per kind.

Stroomt een kind na januari 2022 in is het bedrag € 7,50. Na april 2022 is deelname voor het betreffende

schooljaar van instroom gratis.

Dank jullie wel namens de kinderen!

OUDERPORTAAL: CONTROLE VAN GEGEVENS EN INFO
Robert Joosten

Graag houden we onze schooladministratie up-to-date. Dit o.a. om ons goed aan de AVG-regels te

kunnen houden. Vriendelijk aan jullie de vraag om te controleren in het ouderportaal:

● Persoonlijke gegevens

● Privacyvoorkeuren (omgaan met facebook/instagram, etc.)

In stappen:

● Open het ouderportaal op de PC/laptop.

● Klik rechtsboven op je naam

● Klik op mijn accountgegevens

● Klik op mijn instellingen

● Klik op mijn privacy

● klik op mijn kinderen

Waar nodig gegevens aanvullen en/of aanpassen.

Dit graag z.s.m. doen.

In het ouderportaal is ook de kalender zichtbaar bij

agenda. De schoolgids 2021-2022 vind je in de

digitale boekenkast.


