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Beste ouders,
We hopen dat jullie, samen met de kinderen, een mooie mei-vakantie hebben gehad. Gelukkig kijken we terug op een
flink aantal zomers warme en mooie dagen. Dat is in een mei-vakantie ook wel eens anders.
We beginnen nu met elkaar aan de laatste lange periode van het schooljaar 2017-2018. Uiteraard zijn, in elk geval op
directieniveau, de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar in volle gang. We kunnen in elk geval weer gaan werken
met vijf klassen; deze zullen nog nader moeten worden ingedeeld, omdat we er naar streven om de klassen zo klein
mogelijk te houden. Zodra er meer bekend is over de groepsindeling laten we dat weten.
Feestweek – een terugblik
De laatste week voor de mei-vakantie stond in het teken van ons 30-jarig bestaan. We vierden dat
met een groot aantal speciale en feestelijke activiteiten. Een filmvoorstelling in de Drom, een clown
op school, een goochelaar, ‘spelletjesochtend’ en natuurlijk een circusvoorstelling. Er waren
pannenkoeken, feestgebakjes en een leuke herinnering. Op het kleuterplein verrees een prachtige
mozaïekbank.
Hoewel meester Wim door een late griep helaas weinig kon meemaken, heeft hij via de app wel veel gezien en
gehoord. Ook heeft hij de ‘beterschapswens’ tijdens de circusvoorstelling ontvangen.
We zijn blij dat alle kinderen zo genoten hebben van de bijzondere activiteiten. De feestweek zou minder geslaagd
zijn zonder de hulp van zoveel ouders en begeleiders. Namens alle kinderen, maar natuurlijk ook namens de collega’s
willen wij een ieder heel erg danken voor de bijdrage. Dat geldt ook voor alle sponsors, die de feestweek mede
mogelijk hebben gemaakt!
Wie wil u ons nog even helpen om het mozaïek echt af te maken en bijvoorbeeld te voegen? Geeft u zich dan
alstublieft op bij de leerkracht of bij Helmi. Dan maken we er samen een mooie herinnering van!
➢

Middenbouw

Vandaag, maandag 14 mei, is juf Nikki begonnen in de middenbouwklas. Zij zal de rest van het schooljaar (zo is de
verwachting) de vervanger zijn van Sanne Beemster, die over enkele weken haar tweede kindje verwacht.
Ook juf Marieke blijft nog even in de middenbouw. Nienke Hoogervorst verlengt haar verlof nog even – zij is nog niet in
staat om het werk in de klas weer te hervatten. Wel zal zij binnenkort een aantal dagdelen op school komen om de
‘werkdraad’ weer een beetje op te pakken.
Maandagavond 14 mei zullen juf Nikki en juf Marieke tussen 19.30 en 20.30 uur op school zijn om eventueel kennis te
maken met de ouders van de middenbouw. De betreffende ouders hebben daarover onlangs via de schoolapp al een
berichtje over ontvangen.
➢

AVG

Misschien heeft u er via televisie, krant of radio al het een en ander over gehoord: op 25 mei
a.s. gaat nieuwe wetgeving in op het gebied van de bescherming van uw privacy en
persoonsgegevens.
Ook op onze school hebben we natuurlijk gegevens van u en uw kind in beheer. We moeten als
school stappen zetten richting het veilig beheren van die gegevens, en daar zijn we inmiddels
mee begonnen.
Ook van u gaan we de komende weken een aantal dingen vragen.
Via uw kind krijgt u deze week een speciale enveloppe mee, waarbij we uw medewerking
vragen. Hou deze enveloppe in de gaten, want hij moet ook ingevuld weer terug.

➢

Pinksterweekend en extra ‘lang-vrij-weekend’

Op maandag 21 mei a.s. is er geen school – het is dan Tweede Pinksterdag. Ook op dinsdag 22 mei is er geen school,
want op deze dag is de jaarlijkse personeelsdag.
Woensdag 23 mei zijn we er dan allemaal weer.
Wellicht ten overvloede melden we ook nog even dat er begin juni nog een ‘lang-vrij-weekend’ zal zijn. Vrijdag 8 juni
(dit is de vrijdag NA de Avond-4-daagse) en maandag 11 juni is de school gesloten.
➢

Avondvierdaagse

De Avondvierdaagse start dit jaar op maandag 4 juni en de intocht is dan op donderdagavond 7 juni. Deze
week geven wij de aanmeldstrookjes met de kinderen mee. Deze dan graag uiterlijk donderdag 24 mei
weer inleveren op school.
Op deze aanmeldstrookjes kunt u aangeven of u voor de kinderen een drankstop wilt verzorgen langs de route. Ook
kunt u aangeven of u zelf meeloopt met uw kinderen of dat u heeft geregeld dat er een andere volwassene meeloopt.
De leerkrachten vinden het nl. leuk om een keer mee te lopen als extra wandelaars omdat zij de kinderen en ouders
dan ook eens in een andere setting meemaken en om te laten zien dat we als school bij elkaar horen. De
verantwoordelijkheid en de toezichtplicht ligt bij u als ouder.

Het zijn altijd weer een paar mooie avonden waarop zeker tijdens de drankstop mooie gesprekken ontstaan tussen
zowel kinderen als ouders.
Zwemmen
Op maandag 4 juni a.s. is het weer een zwemdag en niet zomaar een zwemdag. De
kinderen gaan ‘survival’ zwemmen! Lees het verzoek van het zwembad hieronder.
Hierbij verzoeken wij u om uw zoon / dochter de eerstvolgende schoolzwemles op maandag 4 juni 2018 de volgende
kledingstukken mee te geven om het survival zwemmen op een leuke en leerzame manier mogelijk te maken:
- shirt met korte mouwen
- korte broek
- waterschoenen
- plastic tas
Deze kledingeisen zijn voor zowel de beginnende als de gevorderde leerlingen. Wij hopen op uw medewerking en
wensen uw zoon / dochter veel plezier toe bij het survival zwemmen.

De volgende zwemdata zijn: maandag 18 juni en de laatste keer is dan op maandag 2 juli is dan de laatste zwemdag
voor dit schooljaar. Dit zijn gewone zwemlessen 😉
➢

Van het bestuur

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Wegwijzer,
Aanstaande woensdag 16 april van 11.45 uur – 12.15 uur is er weer een inloopspreekuur. Ditmaal zult u tijdens het
spreekuur bestuurslid Melanie Hoek treffen en een Medezeggenschapsraadslid van de oudergeleding; Renske Bakker. U
kunt bij ons langskomen om al dan niet in vertrouwen in overleg te gaan over allerlei school-relateerde zaken.
Het Bestuur en de MR zijn op de Wegwijzer aan elkaar verbonden. Dit willen wij ook meer zichtbaar maken naar de
ouders/verzorgers van onze school, zodat het meer inzichtelijk wordt voor u dat wij ons gezamenlijk inzetten voor de
school.
Wat is ook alweer de medezeggenschapsraad? De MR bestaat uit een lerarengeleding en een
oudergeleding. De lerarengeleding behartigt de belangen van de leerkrachten, de oudergeleding
behartigt de belangen van de ouder/verzorger van school. Wist u dat de vergaderingen van de MR
openbaar zijn? En dat u de mogelijkheid heeft om deze vergaderingen bij te wonen?

Wat doet ook alweer het bestuur? Het bestuur houdt zich onder andere bezig met het maken van beleidsplannen,
opstellen protocollen, vormgeven formatieplan en vakantierooster. De vergaderingen van het bestuur zijn besloten
vanwege vertrouwelijke informatie.
Hoe werken het bestuur en de MR dan samen? Wanneer het Dagelijks Bestuur plannen heeft goedgekeurd, gaat dit
vervolgens naar de MR. De MR heeft dan 6 weken de tijd om instemming te verlenen, ook kan zij vragen stellen of
opmerkingen plaatsen. Er zijn situaties waarin wettelijk gezien zowel de leerkrachten geleding als de oudergeleding
instemmingsrecht heeft, soms heeft alleen de lerarengeleding dit.
De MR heeft ook een adviesrecht. Bij het nemen van besluiten van het bestuur heeft de MR het recht om advies te
geven aan het bestuur over het te nemen besluit. Het bestuur gaat na in hoeverre het haalbaar en reëel is om dit
advies al dan wel of niet of gedeeltelijk in te willigen.
Het Toezichthoudend Bestuur gaat niet inhoudelijk over de stukken. Het toezichthoudend bestuur houdt toezicht op
het verloop van het proces.
Heeft u vragen? Zijn er onduidelijkheden die spelen? U bent van harte welkom op het inloopspreekuur, u kunt ons
aanspreken in de wandelgangen of een mailbericht sturen.

