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MR-verkiezing
U ontving al eerder berichten over de verkiezingen voor een nieuw lid voor de MR van Rapenland.
Dank voor alle ingeleverde stembiljetten!
Na een nek aan nek race heeft Arjen Van Ojen de verkiezing gewonnen met 56 stemmen. Björn Roos
behaalde 54 stemmen. Hugon Philippens kreeg 11 stemmen.
Tijdens de afgelopen MR vergadering heeft Ercan Dumanoglu aangegeven zich wegens persoonlijke
omstandigheden uit de MR terug te trekken. Dit betekent dat zowel Arjen als Björn u de komende vier
jaar zullen vertegenwoordigen in de MR.
We bedanken Ercan van harte voor zijn bijdrage in de MR de afgelopen zeven jaar. Ercan heeft zich in
die tijd onder andere sterk gemaakt voor de (verkeers-)veiligheid in en rondom de school.
Natuurlijk de felicitaties aan Arjen en Björn. Fijn dat jullie de MR (blijven) versterken!

Corona-maatregelen
Wij blijven de maatregelen die worden voorgeschreven door het RIVM natuurlijk volgen. Een van de
belangrijkste maatregelen is dat volwassenen anderhalve meter afstand van elkaar houden. We zien
dat bijna iedereen daar steeds goed aan denkt en ook anderen hierop aanspreekt. En dat is heel fijn!
Toch willen we nog een keer extra de aandacht hierop richten; houd anderhalve meter afstand tot
elkaar.
We vragen u ook opnieuw om kinderen zoveel mogelijk alleen naar school te laten gaan, het liefst
natuurlijk lopend. Wanneer het echt niet anders kan, breng of haal uw kind dan alleen. Zo maken we
het afstand-houden tenslotte ook gemakkelijker.
Als laatste doen we nóg een beroep op u. Laat u testen bij klachten. Wanneer er een positieve
besmetting in het gezin is, nemen de kinderen dit tenslotte mee naar school. Ook wanneer kinderen
zelf of huisgenoten flinke klachten hebben (bijvoorbeeld koorts) vragen we u de kinderen thuis te
houden. Neem bij twijfel even contact op met de school.
Zo houden we het veilig voor iedereen!
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Ouder-kindgesprekken
De ouder-kind gesprekken in de week van 16 november zullen online gevoerd worden. Als het goed is
hebben alle ouders/verzorgers nu een afspraak kunnen maken met de leerkracht. Als dit nog niet
gelukt is, kunt u via de mail contact opnemen met de leerkracht.
Het zal voor iedereen even wennen zijn om zo met elkaar in gesprek te gaan. We rekenen op heel
mooie ouder-kindgesprekken; veel plezier!

Interieur van de school
Zoals u weet zijn we in school druk bezig met het bevorderen van het onderzoekend leren. We doen
dit onder andere door onze kinderen actiever vragen te laten stellen en deze met elkaar te
beantwoorden.
We gebruiken daarvoor het hoekenwerk en de methode Blink. Hierbij werken de kinderen samen aan
wereld -oriënterende onderwerpen zoals de Tweede Wereldoorlog en vulkanen of het thema van de
groepen 1/2.
Om dat samenwerken en ontdekken nog meer mogelijk te maken, zullen we de komende tijd drie
ruimtes onder handen gaan nemen. We gaan de aula meer geschikt maken als fijne plek om te werken
(onder andere lezen in de bibliotheek) en te pauzeren. We willen de ruimte bij de groepen 3
geschikter maken om kinderen in te laten werken en de hal beneden zal worden ingericht als speelleerplein.
Volgende week zullen interieurarchitecten ons meehelpen de eerste veranderingen vorm te geven.
We houden u natuurlijk op de hoogte van de veranderingen!

Adresgegevens
We komen er soms achter dat adresgegevens of telefoonnummers niet meer actueel zijn. Wilt u bij
een verhuizing of een ander telefoonnummer dit doorgeven aan juf Gerrie? Dat kan gewoon per mail:
g.wada-custers@skpo.nl. Dank u wel!

Geen plezier van Sinterklaas?
Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer bijna in het land! Dit betekent voor velen gezelligheid, schoenen
zetten, pepernoten, wortels voor het paard en cadeautjes. Sommige kinderen worden er extra druk
van of slapen er slecht door.
Ook voor ouders is het bijzondere tijd de december maand, waarin veel vragen naar boven kunnen
komen: wat vertel ik mijn kind wel en wat niet, welk speelgoed is geschikt, hoe vaak mag mijn kind zijn
schoen zetten, hoe ga ik om met zijn gedrag?
Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op. Natuurlijk kunt u ook
voor andere (opvoedings-) vragen bij mij terecht.
U kunt mij altijd bellen. Hartelijke groet, Hacer Ural 0630885642 h.ural@lumenswerkt.nl

Een fijne week gewenst! Hartelijke groet, Maartje en Martijn

