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Herinnering:
● Lege batterijen kunnen ingeleverd worden
in de ton in de grote zaal.
● Elke maandag sparen voor het Goede
doel! Totale opbrengst tot nu toe: 220,25

27-09-2018
(Deze actie loopt nog tot eind dit kalenderjaar)

Sparen voor ons Goede Doel:
Onderwijs voor Kinderen in
Kenia

Agenda
25-9

Gezamenlijke vergadering MR-AC-team

2-10

Motorische screening groep 2

3-10

Start Kinderboekenweek

5-10

Dag van de leerkracht

12-10

Groep 7-8 gaat naar de Democratiefabriek

Even voorstellen: Nina Croezen-Schaafsma

Kinderboekenweek
Het thema is ‘Vriendschap’. Op woensdag 3
oktober is de gezamenlijke opening. In iedere
groep zijn er activiteiten. Op dinsdag 9 oktober
gaan de leerlingen van groep 8 de peuters en
kleuters voorlezen. Op vrijdag 12 oktober
hebben we samen met OBS boekhorst de
boekenruilbeurs van 13.30 – 14.00 uur. We
doen ook mee aan de Voorleeswedstrijd, maar
daarvoor wordt na de Kinderboekenweek een
datum geprikt.
Ontruimingsoefening
In de week van 15 t/m 19 oktober wordt weer
een ontruimingsoefening gedaan. De jongste
kinderen zullen hier op worden voorbereid.
Goede doelen
Op de vergadering MR-AC is besloten het
‘maandag sparen’ af te schaffen. Wel vinden we
het belangrijk dat kinderen leren zorg te dragen
voor diegenen die het in deze wereld minder
getroffen hebben dan wij zelf. Daarom zullen we
1x per jaar een actie organiseren voor een goed
doel. In 2018 is de opbrengst nog voor
Onderwijs in Kenia.

Mijn naam is Nina Croezen- Schaafsma, 51
jaar, woonachtig in Drachten. Ik ben getrouwd
met Tonny en moeder van drie pubers; een
j/m tweeling van 17 en een zoon van 15.
Sinds september van het vorig schooljaar ben
ik op CBS In de Kring, werkzaam als
onderwijsassistente. Vorig schooljaar alleen op
de maandag -en vrijdagochtend, in combinatie
met mijn werkzaamheden op twee andere
scholen. Dit schooljaar werk ik iedere ochtend
op “In de Kring”. Hierbij assisteer ik leerkrachten in alle bouwen van de school; ik
begeleid kinderen die extra ondersteuning
kunnen gebruiken bij rekenen, spelling of
begrijpend lezen, maar ook de kinderen die
uitgedaagd willen worden, coach ik. Deze
afwisseling vind ik erg leuk ! Even een praatje
en een luisterend oor bieden, vind ik ook een
fijne en zinvolle invulling van mijn werk. In
1989 behaalde ik mijn PABO-diploma en na
eerst als administratief medewerkster gewerkt
te hebben, ben ik sinds 2006 als onderwijsassistente gaan werken. Af en toe neem ik een
klas over, als de situatie daarom vraagt. Ik
doe mijn werk met veel plezier en we gaan
elkaar vast ontmoeten in de wandelgangen of
tijdens vieringen.
Hartelijke groet, Nina Croezen
Flessenactie
De flessenactie van de AH heeft voor onze
school € 79,55 opgeleverd. De actie is nu
gestopt.

Flyer Ouderparticipatie
Naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek
waar uit naar voren kwam dat ouders niet altijd
goed weten wat de taak is van de MR
(medezeggenschapsraad)en AC (activiteiten
commissie) is een flyer gemaakt. Deze krijgt uw
kind vandaag mee naar huis. In de bijlage is
deze ook digitaal toegevoegd. Op onze website
staat ook informatie over deze oudergeledingen.
Activiteitencommisie
In het verleden kende de school 3 commissie:
medezeggenschapsraad, ouderraad (OR) en
Activiteitencommisie (AC). De naam OR en AC
worden nogal eens door elkaar gebruikt. De
groep ouders die zich bezig houdt met het
coördineren van activiteiten op school is de AC.
De OR was een groep ouders die samen met de
directeur nadacht over het beleid van de school.
Ook de MR kreeg input vanuit deze groep
ouders. Nu we alleen een AC hebben, is besloten
dat binnen de AC een aantal ouders (die dat leuk
vinden) als vraagbaak voor de MR en directeur
kunnen dienen. De vroegere OR dus. In de
volgende AC vergadering zal deze taak worden
meegenomen. Daarnaast is de ‘Denktank’ in het
leven geroepen.
Denktank ouders
Uit het tevredenheidsonderzoek onder ouders
kwam ook naar voren dat ouders weinig
betrokken worden bij het beleid van de school.

Uiteraard hebben we onze themaouderavonden en verstrekken we informatie
via de nieuwsbrieven en website na overleg
met de MR.
Om aan de wens van ouders tegemoet te
komen om mee te praten, is de ‘denktank’ in
het leven geroepen. Samen met de MR en AC
zijn er voor dit schooljaar 3 onderwerpen
gekozen waar we samen met ouders over
willen brainstormen. De input die we krijgen
nemen we mee naar de MR.
In de flyer kunt u lezen welke 3 onderwerpen
dit jaar aan de beurt zijn. We zullen u op die
avonden ook vragen waar u als ouder ook
graag over van gedachten zou willen wisselen.
De eerste bijeenkomst is op maandag 19
november en het thema is dan ‘Taalgebruik
en gamen’. Als ondergrens hebben we
gesteld dat naast de directeur en
oudervertegenwoordiging MR en/of AC nog
minimaal 3 ouders zich moeten hebben
opgegeven om deze avond door te laten gaan.
Het zal niet langer dan een klein uurtje duren.
Schoolkamp/schoolreis
Op de vergadering van de MR-AC en team is
gesproken over de tijd in het jaar van het
schoolkamp en de schoolreisjes. Steeds meer
scholen plannen dit aan het begin van het
schooljaar. Dit i.v.m. de groepsvorming en
ook omdat het vaak aan het eind van het
schooljaar al druk is met allerlei activiteiten.
Besloten is om in ieder geval het schoolkamp
naar het begin van het schooljaar te plaatsen.
Dus september 2019.
Over de schoolreisjes wordt nog nagedacht,
omdat veel parken na de zomervakantie
sluiten.
Oud papier
Helaas heeft de gemeente besloten om de
inkomsten uit oud papier niet te verlengen en
dit af te bouwen. Dit zal consequenties hebben
voor de uitvoering bepaalde activiteiten.
Natuurlijk gaan we nadenken over andere
manieren voor extra budget. Tips zijn welkom.
Activiteitenlijst
De lijst met activiteiten waar u zich voor kon
opgeven is verwerkt en doorgestuurd naar de
AC. Op grond van het aantal vrijwilligers zal
bekeken worden of activiteiten wel of niet door
kunnen gaan. We begrijpen dat tijd een lastig
punt is. Bedankt in ieder geval voor het
invullen!

Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff (directeur)

