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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Wijziging ondersteuning Oekraïense leerlingen
Vanaf volgende week zal juf Martina 4 ochtenden de Oekraïense leerlingen begeleiden en op de
woensdag is juf Antje er om ze te ondersteunen. Het is mooi om te zien hoe de klasgenoten deze
kinderen ondersteuning proberen te bieden. Veel van deze nieuwe leerlingen voelen zich al helemaal
thuis bij ons op school, anderen moeten nog een klein beetje wennen, wat ook heel logisch is.
BRUNA Sparen voor de schoolbibliotheek
Betreft: Spaar mee voor onze schoolbieb!
Beste ouder/verzorger,
Van 5 tot en met 16 oktober 2022 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek
organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.
Lezen is een feestje
Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te
vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.
Zo werkt het
Koop tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een boek bij de Bruna-winkel en lever
het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20%
van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken
kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!
Spaar je mee?
Inleveren van de bon kan t/m 13 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen dat
de kinderen nog meer leesplezier krijgen.
Kinderboekenweek 2022

Gi-Ga-Groen!
Donderdag 6 oktober openen wij de Kinderboekenweek 2022 op een feestelijke manier in het
gymlokaal! Het thema van dit jaar is Gi-Ga-Groen! Deze week staat in het teken van boeken, natuur
en milieu.
Maandag 10 oktober zullen de leerkrachten in een andere groep komen voorlezen; hoe leuk is dat!?
Donderdag 13 oktober vindt de afsluiting plaats in het gymlokaal, waarbij elke klas een optreden
verzorgd binnen het thema. Deze dag mogen de kinderen verkleed komen in het thema Gi-GaGroen. Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld: groene kleding/schmink, als een dier verkleed komen,
zon/boom of andere leuke ideeën die met de natuur/Gi-Ga-Groen te maken hebben. We sluiten de
Kinderboekenweek af met het lied: Gi-Ga-Groen, waar de kinderen én leerkrachten de hele week
voor hebben geoefend.
We kijken ernaar uit!

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Huiswerk:
Groep 5:
Vrijdag 30 september: toets tafel van 4
Ter informatie: Spelling: We zijn momenteel in blok 1 bezig met de volgende categorieën: molen,
panda, stripboek, muisje, gebak en zwarte mieren.
Groep 5/6 (combi):
30 september 2022 --> Topografie Friesland (1/12)
Groep 3
Juf Xandra positief getest
Vanmorgen heeft juf Xandra een positieve test. Zij zal t/m maandag in ieder geval niet voor de groep
kunnen. Sharon vervangt maandag Xandra.

MR NIEUWS

Afgelopen week is de MR voor het eerst bij elkaar geweest.

De volgende onderwerpen zijn besproken:
• Stand van zaken leerkrachten die aan het reintegreren zijn
• Oekraiense leerlingen
• Start van het schooljaar
• Onderwijsevaluatie 2021-2022 en de eindtoets. We scoren naar verwachting en
hebben gezien dat het tweede halfjaar bij een aantal groepen wel echt goede groei is
geweest.
• Draaiboek Covid: Vanuit de overheid moeten alle scholen een draaiboek klaar
hebben liggen met vier scenario's. We hebben dit draaiboek besproken en er is
ingestemd met de wijze waarop onze school om zal gaan mocht en weer sprake zijn
van een Coronagolf. Vanuit de scenario's zoals hieronder omschreven hebben wij als
school onze maatregelen beschreven. De MR heeft ingestemd met het draaiboek dat
door school is geschreven. (Laten we hopen dat we het niet nodig zijn). We zullen u
steeds op de hoogte houden mocht er sprake zijn van een ander scenario. Op dit
moment zitten we nog in scenario donkergroen.

•

•
•

Q3 profiel; De MR heeft ingestemd met ons Q3 profiel. Scholen zijn verplicht om te
beschrijven hoe zij de ondersteuning aan leerlingen kunnen en gaan bieden en waar hun
grenzen liggen. Daarmee worden de mogelijkheden van de school duidelijk. Het profiel is
samengesteld met het team en door de MR mee ingestemd. Het profiel maakt onderdeel uit
van ons schoolplan.
Jaarkalender MR is vastgesteld
MR verkiezingen; Jarno is deze vergadering voor het laatst aanwezig geweest als MR lid.
Jarno heeft maar liefst 9 jaar in de MR gezeten en heeft jarenlang de belangen van ouders in
de MR op een hele prettige manier vertegenwoordigd. Vele jaren is hij voorzitter geweest.
Hiervoor nogmaals hartelijk dank!! Annette Haanstra heeft de rol van voorzitter

•
•

overgenomen van Jarno. Aangezien Jarno niet herkiesbaar is zullen er nieuwe verkiezingen
worden uitgeschreven: In dit RSN al een oproep om u kandidaat te stellen.
GMR; Er is een groot tekort aan leerkrachten binnen de GMR.
24 nov is de eerstvolgende vergadering (samen met de OV)

Verkiezingen
Gezocht: kandidaat MR
Met ingang van dit schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuw MR-lid. (Vanaf 24 november 2022)

Wat is de MR en wat doet die zoal?
De MR bestaat uit een drietal ouders en een drietal leerkrachten. De MR is betrokken bij allerlei
(bestuur-) technische schoolzaken. Hierbij valt o.a. te denken aan ouderbetrokkenheid, de schoolgids
en formatie met groepstoedeling. Soms heeft de MR instemmingsrecht, soms adviesrecht.
De voornaamste functies en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap
op Scholen (WMS). Als belangrijkste taak is in die wet aan de MR toebedeeld het bevorderen van
openheid en onderling overleg binnen onze school.
Huidige samenstelling
Oudergeleding: Jarno Graafstra (aftredend) Heleen Villerius (lid) en Annette Haanstra (Voorzitter en
GMR lid)
Teamgeleding: Anja Sinnige, Gillian Schaafsma (secretaris) en Ingrid de Jong.
Adviserend lid: Jeanette Tanja

Heeft u interesse in deze boeiende functie en bent u in staat om ongeveer 6 keer per jaar ’s avonds
te vergaderen op school, dan kunt u contact opnemen met één van bovenstaande leden. Dit kan
natuurlijk ook als u eerst nog wat extra informatie wilt. Ook kunt u een mail sturen naar
directie.deriemsloot@comprix.nl

Aanmelden kan t/m dinsdag 25 oktober. Wanneer er meerdere kandidaten zijn, zullen in het
Riemslootnieuws van 03 november verkiezingen worden uitgeschreven.
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