Nieuwsbrief november 2021
Beste ouders/verzorgers,
Wat kunt u in deze nieuwsbrief lezen:

Coronaversoepelingen

Verkeersveiligheid



Oproep ouder voor MR
Dag programmering



Belangrijke data voor uw agenda

Coronaversoepelingen
Dinsdag is er een nieuwe persconferentie en krijgen we mogelijk nieuwe maatregelen. We
verwachten voor het onderwijs geen aanvullende maatregelen en kunnen we de huidige regels
blijven handhaven. Als er dinsdag toch andere maatregelen aankomen zullen wij u hiervan apart
een bericht sturen. Dat Corona nog steeds niet tot het verleden behoort is wel een feit. Alle
feesten van Sint tot Suikerfeest hebben we dit jaar gewoon gepland staan en willen op de
“gewone” manier vieren. We duimen dat dit ook dit schooljaar gewoon kan.
Verkeersveiligheid
Morgenochtend 2 november zullen we uw aandacht vragen voor de verkeersveiligheid rondom de
school. De straten zijn erg smal en sommigen zijn doodlopend. Hierdoor ontstaan er gevaarlijke
situaties rondom de school. Inmiddels heeft u een flyer ontvangen waarin u gevraagd wordt
mee te werken aan een veilige schoolomgeving.
Extra ouder voor de medezeggenschapsraad (MR)
Wat is de MR?
Iedere school hoort een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR
praat met het schoolbestuur over belangrijke zaken binnen de school.
Wat doet de MR?
De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een
school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden
opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een
andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de
school heeft om ouders op school te laten helpen.
De MR heeft het recht de directie te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting, over
nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.
Hoe ziet onze MR er uit?
Onze MR bestaat uit 6 leden. Drie ouders en drie leerkrachten. We zijn maandelijks (na
schooltijd) in gesprek met de directie over belangrijke zaken en nieuwe ideeën. Op dit ogenblik
hebben we twee ouders en twee leerkrachten. We zijn dus op zoek naar een nieuwe ouder en
leerkracht die samen met ons willen meedoen in de MR. Van de ouders zitten de moeder van

Mohamed (groep 7) en de moeder van Tristan (groep 8) in de MR samen met meester Patrick en
juf Diana.
Wij zoeken een ouder die zich in wil zetten om met de MR mee te denken. U kunt zich
aanmelden via Patrick Smit.
patrick.smit@stichtingboor.nl
Dag programmering
Dit jaar zijn we gestart met de leerlingen 6 uur extra leertijd aan te bieden. Tot de
herfstvakantie zijn er al wat externe activiteiten toegevoegd aan ons programma. Deze week
starten er nog meer activiteiten. Deze activiteiten kunnen per blok veranderen. Ons doel is om
de leerlingen een zo’n breed mogelijk aanbod te geven. Enkele activiteiten die dit blok
aangeboden worden zijn:

Belangrijke data voor uw agenda
2 november: actie verkeersveiligheid
4 november studiemiddag Kinderen van groep 1 en 2 vanaf 12:00 vrij
9 november: actie verkeersveiligheid
18 november studiedag Kinderen van groep 1 t/m 8 vrij
19 november studiedag leerlingen komen gewoon naar school, maar
krijgen vervangende activiteiten.

