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Sint Maarten
Wat was het gezellig in school vandaag. Er waren genoeg ouders die hebben geholpen bij het maken van de lampions.
Ook een mooie gelegenheid om eens sfeer te proeven tijdens schooltijd 😊 Iedereen heel hartelijk bedankt voor de
hulp!

Vertrek juf Sanne Beemster
Misschien heeft u het al vernomen van één van de middenbouwouders: per 1 januari 2019, dus na de kerstvakantie, zal
Sanne Beemster afscheid nemen van onze school. Sanne gaat met ingang van die datum werken als leescoördinator op
’t Palet, de speciale basisschool in Grootebroek.
Sanne heeft ruim tien jaar op onze school gewerkt. Begonnen als LIO-stagiaire in de bovenbouw bij Lida en Wim, is zij na
haar studie bij ons op school gebleven en startte als leerkracht in de middenbouw.
Natuurlijk vinden wij het bijzonder jammer dat we afscheid moeten gaan nemen van Sanne, maar we respecteren de
keuze om een volgende stap te maken in haar onderwijsloopbaan.
Inmiddels zijn wij naarstig op zoek naar een goede vervanger, die samen met Nienke Hoogervorst de lesgevende en
begeleidende taken op zich zal nemen bij onze middenbouwers. Het moge u uit de media wel duidelijk zijn, dat het een
hele toer zal worden om een geschikte leerkracht te vinden – we doen ons uiterste best om snel helderheid hierover te
geven.
Uiteraard volgt er nog een gelegenheid om afscheid te komen nemen van juf Sanne.
Verkeersveiligheid
Lieve ouders, wij willen langs deze weg nogmaals een beroep doen op het besef van verkeersveiligheid rondom
school. Wilt u alstublieft gebruik maken van de ‘Kiss and Ride strook naast onze school om de kinderen uit de auto te
laten stappen? Vóór de school afzetten creëert echt een onveilige situatie voor zowel kinderen als andere bestuurders
… Alvast dank voor het meewerken 😉
Inloopspreekuur
Elke 1ste woensdag van de maand houdt het bestuur een inloopspreekuur tussen 11.45 – 12.15 uur. Alle vragen die u
heeft kunt u dan stellen. Het is ook altijd mogelijk om via e-mail contact te hebben met het bestuur. Het adres:
bestuurdewegwijzer@hotmail.com
De Medezeggenschapsraad (MR)
Dinsdagavond 6 november vergadert de MR op school. De vergaderingen van de MR zijn deels openbaar voor ouders.
Wilt u aanwezig zijn bij het openbare deel, geef dit vooraf even door via de mail: mr@montessori-enkhuizen.nl.
Wat doet de MR?
De personeelsgeleding van de MR komt op voor de belangen van het personeel en de oudergeleding voor de belangen
van de ouders en leerlingen. Daarmee is de MR geen klachtencommissie, maar speelt ze een rol bij het bevorderen
van de communicatie, de openheid en het overleg binnen de school.
De MR bestaat uit Lida Noordhout en Sanne Schaper als vertegenwoordigers vanuit school. Patrick Paap en Maaike
Tensen als vertegenwoordigers vanuit de ouders.

Nieuws van de gemeente Enkhuizen
Fashioncheque voor kinderen. Meer informatie onder deze LINK
Studiedag
Woensdag 14 november is het een studiedag voor de leerkrachten. Er is voor de kinderen dan géén school!
Reminder 😉
Zoals u wellicht ook weet komen er wat drukke, maar altijd fijne, perioden aan zowel voor school als voor u, ouders
😉.
Wij hebben een overzicht gemaakt van activiteiten waarbij wij uw hulp inroepen. U kunt zich opgeven bij de leerkracht
of via een reply op deze mail.
Datum
9-11
20-11
21-11
29-11
5-12

Tijd
9.45 uur
19.30 uur
8.45 uur
9.00 uur
10.00 uur

7-12
20-12
20-12
8-1

8.45 uur
18.15 uur
14.00 uur

Activiteit
Zingen in Herfstzon
School versieren Sinterklaas
Pietendag. spelletjescircuit
Pepernoten bakken
Uitserveren chocomelk en
speculaasjes
School versieren Kerst
kerstkoken
Opruimen van de gymzaal
nieuwjaarsreceptie

Groep
KB
Hele school
Alle groepen
Alle groepen
Alle groepen

Aantal ouders
3
5
10
3
2

Hele school
Alle groepen

5
2 ouders per groep
5
5 ouders

Alle groepen

Agenda november 2018
Ouders?
KB/MB/TB/BB
KB
Allen
Ouders
Ouders en kinderen

MR vergadering (deels openbaar)
Lampions maken
Zingen in Herfstzon
Studiedag (kinderen vrij)
School versieren v.a. 19.30 uur
Pepernoten bakken

6 november
7 november 8.30 – 10.00 u.
9 november
14 november
20 november
29 november

