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Sinterklaasfeest
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint! Morgen bezoeken Sint en zijn Pieten
onze school. Wellicht heeft u al iets gehoord over de ‘snoeppiet’? Wij zijn in
elk geval erg benieuwd! Natuurlijk ook naar alle surprises die morgen mee
naar school komen! Aan de versiering in school zal het niet liggen. AC leden
én ouders nogmaals bedankt voor de mooie raamversieringen! Wij wensen
iedereen een gezellige dag!
Woensdag 6 december mag iedereen een uurtje later naar school komen.
Bestuursleden gezocht
Het huidige enthousiaste bestuur bestaat op dit moment uit 4 leden. Daarvan vormen Hilda en Melanie het
dagelijks bestuur, en Wiebe en Michèl het ‘toezichthoudend deel van het bestuur’.
Voor uitbreiding van ons bestuur zijn wij opzoek naar nieuwe, bevlogen toezichthoudende bestuursleden.
Profiel Toezichthouder Algemeen Bestuur
Toezichthouders dragen gezamenlijk in zijn geheel de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de
organisatie. De toezichthouders vormen een collegiaal team dat bij voorkeur divers is qua samenstelling,
kennis en ervaring en persoonlijke stijl.
Van een toezichthoudend bestuurslid in het algemeen bestuur wordt verwacht dat hij/zij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

doel en grondslag van de school onderschrijft en zich betrokken voelt bij de school;
zich onafhankelijk kan opstellen ten opzichte van de binnen de school aanwezige geledingen;
in staat is de rol van toezichthouder te onderscheiden van de rol van het dagelijks bestuur en de
directie;
een helikopterview heeft en in staat is hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
kan meedenken met het dagelijks bestuur en deze van waardevolle adviezen voorzien zonder in de
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur te treden;
kan samenwerken in een team met verschillende rollen;
initiatief neemt ten aanzien van de eigen ontwikkeling als toezichthouder;
bij voorkeur over kennis en ervaring beschikt op één of meer van de volgende deelterreinen:
bestuurlijk/juridisch, huisvesting, onderwijs, strategie/beleid, financiën;
HBO werk- en denkniveau.

Het gehele bestuur vergadert circa 2 keer per jaar. Tevens heeft het toezichthoudend bestuur 2 x per jaar
overleg met het medezeggenschapsraad. Daarnaast kunnen de toezichthouders ook afspreken om nog
apart bij elkaar te komen.
Draag je de school een warm hart toe, onderschrijf je de Maria Montessori filosofie, en heb je zin om mee
te denken betreffende school specifieke – en bestuur specifieke zaken, kom dan eens bij ons langs, op het
inloopspreekuur. Tevens is het mogelijk om ons aan te spreken in de “wandelgangen” of een mail te sturen
naar bestuurdewegwijzer@hotmail.com.
Woensdag 06 december a.s. is het inloopspreekuur van 11.45- 12.15 uur
Graag tot ziens.
Melanie (moeder van Laurence), Hilda (moeder van Fenna en Lisa), Michèl (vader Lotus, Denver), Wiebe
(vader Sara en Fleur)

KERSTMIS - TB naar het buitenmuseum
Op vrijwel elke school en in veel huiskamers in Nederland wordt het gevierd: Kerstmis. Maar wat vieren
we nu eigenlijk? De geboorte van Jezus, het feest van het licht of... iets anders?
Terwijl de kerstboom staat te pronken schrijven kinderen in het schooltje met de kroontjespen een
ouderwetse kerstwens. In de kapel staat een levensgrote kerststal waarin ze zelf figureren en het
kerstverhaal naspelen. Bij de warmte van het petroleumstel beleven ze in een oud woonhuis een
ouderwetse Kerstmis. Al doende ontdekken ze de herkomst en betekenis van het kerstfeest en de
samenhang tussen Kerstmis en andere feesten zoals Driekoningen.
Maandag 11 december a.s. gaan de kinderen uit de tussenbouw naar het buitenmuseum. Zij gaan daar
samen met de leerkracht lopend naar toe.
Op donderdag 14 december is het de beurt aan de kinderen uit de bovenbouw
Agenda
Allen
TB
Allen + AC
Allen
Allen
Allen

woensdag 6 december
Maandag 11 december
maandag 11 december 19.30 uur
dinsdag 12 december
dinsdag 19 december
donderdag 21 december

Allen

ma. 25 dec t/m vrij. 5 jan.

Een uurtje later naar school …
Kerst in het Zuiderzeemuseum
School versieren Kerst
STAKEN SCHOOL DICHT!
Kerstmarkt vanaf 17.00 uur
Kerstkoken en Kerstviering (kinderen om
12.00 uur uit!)
Kerstvakantie

PS: dinsdag 12 december a.s. is de school dicht i.v.m. de aangekondigde staking is het basisonderwijs.

