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Pasen op de Wegwijzer
Donderdag 29 maart a.s. vieren wij samen met de kinderen Pasen. Dit gaat in de vorm van een Paaslunch en een
gezellige knutselmiddag. De briefjes met daarop de lunch die je graag zou willen eten zijn uitgedeeld en we hopen dat
alle kinderen hun best doen om de paaslunchdoos voor een ander te versieren.
Na de lunch wordt er door de hele school heen geknutseld. Elke bouw verzorgt twee knutselactiviteiten waar de
kinderen uit kunnen kiezen. Voor elke groep zijn er twee ouders nodig die deze middag willen helpen. Wilt u ons en de
kinderen helpen? Geeft u zich dan op bij de leerkracht.
Vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag en is de school dicht. Ook maandag, tweede
Paasdag is de school gesloten.
Op dinsdag 3 april hebben de leerkrachten een studiedag (zoals eerder gemeld
in het jaarboekje en op onze kalender op de website) Ook op deze dag hebben
de kinderen geen school!
Wij wensen u alvast een lekker lang Paasweekend!
Schooltuinen
Donderdag 5 april a.s. gaan de kinderen van groep 6 naar de schooltuinen en starten daar met het
kweken van groenten, kruiden en bloemen. Wij fietsen daar om 12.30 uur met de kinderen naar toe.
En zijn dan om 14.15 uur weer terug op school. Met andere woorden, kom donderdag op de fiets!!
aanspreekpunt: Lida

Feestweek
April nadert en dan is het bijna tijd voor het vieren van ons 30 jarig jubileum! Onlangs heeft u daar alles over kunnen
lezen in een speciale uitgave van de nieuwsbrief.
In een eerdere mail heeft u kunnen lezen dat wij een speciale feestkrant maken voor alle leerlingen.
Wij hebben veel ouders op school met ofwel een eigen bedrijf ofwel in dienst bij een bedrijf dat wellicht graag onze
feestweek wil sponsoren.
Voor minimaal 25 euro plaatsen wij uw bedrijfsnaam/-logo in onze krant! De opbrengst van de sponsoring is volledig
voor de kosten van de feestweek. Als uw mee wilt doen, dan zien wij heel graag uw mail (naar Helmi) tegemoet met
daarin de bevestiging dat u meedoet en natuurlijk uw bedrijfslogo.
Heeft u zelf geen bedrijf, maar draagt u de school een warm hart toe dan is uw particuliere bijdrage ook heel welkom!
Bij deze nieuwsbrief vindt u ook een bijlage met een voorbeeld waar de sponsorgelden voor zijn bestemd.
aanspreekpunt: Wil en Björn

Van het bestuur
Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Wegwijzer,
Aanstaande woensdag 4 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.
Hartelijke groeten,
het bestuur
bestuurdewegwijzer@hotmail.com

&

de medezeggenschapsraad
s.schaper@montessori-enkhuizen.nl

Afstudeeronderzoek
Onze LIO stagiaire Manon van Os doet via de nieuwsbrief een oproep aan ouders die mee zouden willen werken aan
haar afstudeeronderzoek.
Daarvoor zou zij graag enige ouders willen interviewen die voor hún kinderen bewust hebben gekozen voor
montessorionderwijs. Dus eigenlijk al vanaf de basisschoolleeftijd.
Ook zou zij graag willen weten waarom ouders tussentijds hebben gekozen voor montessori.
Wilt u hieraan meewerken dan kunt u dit aan Manon laten weten via m.vanos@montessori-enkhuizen.nl
Wilt u hier alstublieft vóór 9 april op reageren en even laten weten welke dag het u schikt? Zij zou hier ontzettend mee
geholpen zijn. En voor ons is dit een mooie kans om ons als montessorischool nog beter te
profileren.
Agenda
Allen
Allen
Allen
Allen
TB groep 6

Paaslunch en knutselen
Goede Vrijdag (school dicht)
Tweede Paasdag (school dicht)
Studiedag (school dicht)
Start schooltuinen, kom op de fiets!

Donderdag 29 maart
Vrijdag 30 maart
Maandag 2 april
Dinsdag 3 april
Donderdag 5 april

