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Agenda 2021-2022
01-07

Afscheidsfeest

05-07

Afscheid groep 8

06-07

Musical

08-07

Laatste schooldag. 12.00 uur vrij.

Laatste schoolweek
En dan is zomaar het moment aangebroken
dat ik mijn laatste nieuwsbrief schrijf. Om
organisatorische reden dit keer op woensdag.
Morgen neem ik formeel afscheid, net als juf
Meta, juf Marloes en juf Bonnie. Er komt
natuurlijk ook nog een laatste schoolweek
waarin nog van alles is te doen. Vanaf deze
plaats wens ik iedereen alle goeds toe en
bedankt voor de vier mooie jaren dat ik op ‘In
de Kring’ mocht werken.
Vakantieregeling & margedagen
In de bijlage de activiteitenkalender voor het
schooljaar 2021-2022. Uiteraard zijn deze
data (grotendeels) afgestemd met de nieuwe
directie, maar het kan zijn dat er toch hier en
daar een activiteit moet worden verplaatst. De
vakanties en margedagen liggen wel vast.
Houdt u vooral ook de nieuwsbrief in de gaten.
Start schooldag & halen en brengen'.
Ondanks de versoepelingen, is de 1.50 meter
nog steeds van kracht. Ook zijn er zorgen over
de ‘Delta variant’ en een nieuwe golf na de
zomervakantie. Daarnaast krijgen we van
leerkrachten maar ook ouders signalen
binnen, dat de regel om kinderen bij het hek
af te zetten, eigenlijk best goed bevalt. Geen
drukte in de gangen (denk aan kinderwagens
etc.), minder kleuters die moeite hebben met
afscheid nemen en een soepele doorstroming
van kinderen die de trap naar boven op
moeten. Deze signalen zijn voor ‘De
Boekhorst’ en ‘In de Kring’ hetzelfde en de
voorkeur gaat er naar uit daar (zo mogelijk),
samen één lijn in te trekken. Voor nieuwe
kleuters geldt al de afspraak dat zij iets later
op school komen, zodat die ouders wel hun
kind naar binnen kunnen begeleiden.
Voorlopig gelden nog even deze regels:
•

•

•

Op beide scholen wordt de inloop
vanaf 08.15 uur aangehouden. Er is
dus voor schooltijd geen buitenspelen
op het plein, ben je op school dan ga je
naar binnen. Er is geen pleinwacht, de
leerlingen worden bij het klaslokaal
door de leerkracht opgevangen. Om 5
voor half 9 (8.25 uur) is iedereen
binnen! Dit i.v.m. de effectieve
leertijd.
Ouders (OB) begeleiden hun
kind(eren) tot het hek en worden daar
door de juf opgevangen. De kinderen
van groep 1-2 blijven de (nood)deur
van hun lokaal als ingang gebruiken.
Ouders die graag met de juf willen
spreken kunnen dat voor korte

boodschappen bij het hek doen of er kan
een afspraak na schooltijd gemaakt
worden. Immers, voor schooltijd moet de
aandacht van de leerkracht naar de
kinderen uitgaan.
Het team zal na de vakantie met de nieuwe
directie en met inachtneming van de
ontwikkelingen hier opnieuw een besluit over
nemen. Natuurlijk wordt dan ook gekeken op
welke manier ouders toch ook kijkjes in de klas
kunnen nemen.
Bijenhotel
Bij een van de naschoolse activiteiten hebben
kinderen een bijenhotel gemaakt. Deze is
geplaatst in de buurt van ons ‘tuintje’. Deze
planten met bloemen zijn speciaal geplant om
insecten te lokken en daarmee een steentje bij
te dragen aan een duurzame wereld.

Afsluiting Kunstweken
In de groepen is deze laatste periode gewerkt
over het thema ‘Kunst’. Via de Parro app heeft u
daar vanuit de verschillende groepen vast het
e.e.a. meegekregen. Op de poster een overzicht
van alle werkstukken.

Vacature GMR
Op school hebben wij zoals jullie weten de MR,
wij nemen samen met de directie indien nodig
besluiten en geven advies.
Binnen de stichting Tjongerwerven is er ook
een GMR ( dit is de medezeggenschapsraad
van de stichting). Hiervoor was Jessica onze
afgevaardigde maar zij heeft besloten hiermee
te stoppen. Binnen de MR is er geen ouder of
leerkracht die deze functie kan overnemen dus
doe ik hierbij een beroep op u als ouder. Wat
houdt de GMR in ( deze tekst komt van de site
van de Tjongerwerven):
Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR)
De gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van De
Tjongerwerven CPO bestaat uit 5 ouders en 5
personeelsleden. De GMR heeft volgens het
regelement ‘wet op medezeggenschapsraad’
advies- en/ of instemmingsrecht m.b.t.
beleidsvorming. In de praktijk betekent dit dat
we meedenken en meebeslissen over bepaalde
zaken die onze stichting aangaan. Te denken
valt aan de begroting en het
bestuursformatieplan. De GMR komt 5 keer
per schooljaar bijeen. Tijdens deze
vergaderingen is het Bovenschools Bestuur
aanwezig. De Directeur Bestuurder voorziet de
GMR van informatie over onderwerpen die zich
(jaarlijks) aandienen. De GMR kan zelf ook
agendapunten agenderen waarover zij van
gedachten wil wisselen met het Bovenschools
Bestuursbureau.
Kortom: De leden van de GMR hebben de
mogelijkheid om op bovenschools niveau mee
te denken en te beslissen over onderwerpen
die leerlingen, ouders en leerkrachten
aangaan. Van u als GMR ouder wordt dan
verwacht dat u bij deze vergaderingen
aanwezig bent en eventuele noodzakelijke
punten met ons als MR deelt.
Mocht u interesse of vragen hebben over deze
functie dan kunt u contact met mij opnemen
via de telefoon op nummer 06-53731982 of
via de mail mrindekring@tjongerwerven.nl
Met vriendelijke groet, namens de gehele MR
Dinanda Krahwinkel (voorzitter)
Laatste Schooldag
Donderdag 8 juli is de laatste schooldag. De
kinderen zijn om 12.00 uur vrij. Er is geen
speciaal programma, wel krijgen we hoog
bezoek en worden de kinderen getrakteerd op
een ijsje. Ook zullen we natuurlijk op gepaste
wijze onze schoolverlaters toejuichen. Fallou,
Bjorn, Esmee, Evelien, Myrthe en Julian veel
succes op het VO!

Buiten is ook nog de mogelijkheid voor ouders
om afscheid te nemen van juf Marloes en juf
Meta. Juf Marloes staat bij het hek van de
hoofdingang en juf Meta bij de kleuters. Juf
Bonnie is niet aanwezig. Zij is die dag jarig.

Met vriendelijke groet,

Anja Oosterhoff

