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We zijn weer gestart
En wat is het fijn om de kinderen weer op school te zien! Het is
niet helemaal zoals de school voor de corona periode draaide,
maar het werken, spelen en in het echt instructie krijgen is
natuurlijk wel zoals vanouds. Door de kou van afgelopen week
werd het buitenspelen iets ingekort, maar dat deed niets af aan
de pret. In de gangen lopen oudere kinderen en volwassenen met
mondkapjes, maar dat went heel snel. We zijn heel erg blij met
de inzet van een aantal TSO medewerkers die deze weken tussen
de middag vrijwillig helpen zodat het team een pauze kan hebben nu we een continurooster
draaien!
We proberen zo veilig en corona proef mogelijk te werken d.m.v. vaak de handen wassen,
groepen niet te mixen in de school en op het plein, mondkapjes te dragen, teamleden die niet
met elkaar pauze houden en afstand houden van elkaar en ga zo maar door. Zo hopen we dat de
besmetting laag blijft.
Gym
Tot de voorjaarsvakantie is er geen gym voor alle groepen. De speelzalen voor de kleuters zijn
nu bezet door groepen die daar les krijgen en voor de groepen 3-8 moeten we bekijken hoe we
dit, als we weer gaan gymmen, zo veilig mogelijk kunnen doen.
MR lid gevraagd
Een lid van onze oudergeleding gaat vanaf schooljaar 2021-2022 de MR
verlaten. Daarom zijn wij opzoek naar een gemotiveerde ouder die zich
beschikbaar wil stellen voor deze vacature. Wij zoeken iemand die dit
schooljaar (2020 - 2021) wil meekijken en vanaf 2021-2022 zitting wil
nemen in de MR.
Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de
directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat
moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
Er zijn verschillende soorten beslissingen:
●

die waarover de MR eerst advies moet geven;

●
●

die waarvoor instemming van de MR vereist is;
die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op
over de achtergrond van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op
met het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd;
of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe.
MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap
kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo kunt u ook persoonlijk
profijt hebben van extra training en vaardigheden.
Onze MR komt ongeveer acht keer per schooljaar ‘s avonds bijeen.
Heeft u interesse, stel u dan verkiesbaar door dit aan te geven bij één van de zittende MR-leden!
Ook kunt u dit kenbaar maken bij de directie.
Wij rekenen op u, u bent als ouder toch betrokken bij de toekomst van uw kind(eren)?
U bent altijd welkom om een vergadering bij te wonen. Kijk voor meer informatie op onze
pagina op de site of loop langs bij een van onze leden.
Schelfhorst:
Jeroen van de Plasse (ouder)
Jeroen van den Hoven (ouder)
Harm de Jong (ouder)
Doycke Van Nassau-Uiterwijk
(leerkracht, groep 4-5a)

Meteoorlaan:
Marijn van Leeuwaarden (leerkracht, groep 3-4)
Anja van der Krogt (intern begeleider)

Vakantierooster 2021-2022

Vakanties:

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasdagen

18 oktober
27 december
28 februari
15 april

22 oktober
7 januari
4 maart
18 april

Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

25 april
26 mei
6 juni
11 juli

6 mei
27 mei

Jaarmarkt
Vrijdagmiddag 21 dec
Vrijdagmiddag 19 juli

15 september
21 december
19 juli

19 augustus

Informatie van externen

Online CJG-bijeenkomst ‘Samengestelde gezinnen’
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leiden organiseert op 09 maart 2021 een themabijeenkomst
over samengestelde gezinnen voor ouders die met hun kinderen een samengesteld gezin vormen of
gaan vormen.
Tijdens de bijeenkomst krijg je van Margarita Bernal,
stiefcoach/relatietherapeut bij Stiefgoed Leiden informatie
over het vinden van je weg in de uitdagende en bijzondere
situatie van een samengesteld gezin. Ze legt uit wat de
fases van een samengesteld gezin zijn, je rol binnen het
gezin, hoe je het beste om kan gaan met je stiefkinderen,
met je ex-partners en hoe je elkaar als partners kan
steunen.
Heb je een samengesteld gezin of ga je een samengesteld
gezin vormen en wil je verbetering in de wijze waarop het
gezin functioneert? Kom naar de bijeenkomst. Als je zonder partner wilt komen, dan ben je ook van harte
welkom. Het heeft wel een groter effect als je samen komt.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

Dinsdag 09 maart 2021
19.30 - 21.30 uur
Online via Zoom
Geen

Wil je meedoen?
Ga voor aanmelden of meer informatie naar de website via deze link.
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus

