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Nieuwsflits 03, 15 oktober 2021 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de derde nieuwsflits van dit jaar. De eerste periode van dit cursusjaar zit er alweer 

op. De kinderen en de medewerkers van de school mogen een weekje uitrusten om weer voldoende 

op te laden voor de periode tot de kerst.  

In deze nieuwsflits besteden we aandacht aan de MR. Er is besloten om u regelmatiger dan in het 

verleden op de hoogte te houden van de activiteiten van de MR. Verder komen er nog meer 

berichten langs die het waard zijn om uw aandacht even te vragen.  

Corné Egas 

 

1. Medezeggenschapsraad 
Zoals u wellicht weet functioneert op onze school een medezeggenschapsraad (MR). Daarin 

hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting. We vergaderen minstens vier keer per 

cursusjaar en voeren de taken uit zoals omschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen 

(WMS). Dat klinkt best abstract en we kunnen ons voorstellen dat veel ouders nauwelijks zicht 

hebben op de taken en bezigheden van de MR. Daarom willen we vanaf heden na elke 

vergadering een kort verslagje in de algemene nieuwsbrief van de school plaatsen, zodat u 

wat beter zicht krijgt op de taken en bezigheden van de MR. Voorop staat, dat wij bij alle 

besprekingen en adviezen dienstbaar willen zijn aan de kwaliteit van het onderwijs aan de 

leerlingen. Dat betekent dat wij bij alles wat wij tijdens onze vergaderingen bespreken en bij 

elk advies dat wij opstellen de volgende drie vragen centraal stellen:  

1. In welke mate draagt dit bij aan goed onderwijs op onze school?  

2. Wat zijn de gevolgen voor ouders en personeel?   

3. Welke rol kan de MR vervullen bij dit beleidsonderwerp? 

 
Verslag vergadering MR 30-09-2021 
Eerst heten we Annemiek Herweijer welkom als nieuw MR-lid namens de oudergeleding. We 

zijn blij dat zij deze taak wil vervullen en de MR nu weer compleet is. We hopen op een prettige 

en productieve samenwerking. Daarna bespreken we met elkaar het werkverdelingsplan en 

het jaarplan. Deze twee documenten staan ter instemming op de agenda. Het eerste 

document bevat de taakverdeling voor leerkrachten, het tweede document bevat de doelen 

uit het vierjaarlijkse schoolplan, waarin per doel staat aangegeven in hoeverre het aan bod is 

gekomen in het vorige cursusjaar en hoe eraan gewerkt gaat worden in het komende 

schooljaar. Met name de doelen voor het vak Engels en de digitale ontwikkelingen trekken 
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onze aandacht en daar praten we dan ook even over door waarna we vragen en aanbevelingen 

opstellen voor de directie. We besluiten tenslotte om ons de komende vergaderingen te gaan 

verdiepen in onze visie op goed onderwijs aan de hand van het boekje “Geloof in Onderwijs” 

van R. Toes. De volgende vergadering staat gepland voor D.V. donderdag 9 december. Tijdens 

deze vergadering zullen we ook de leerlingen uit de leerlingenraad spreken. 

2. Overblijven 
Op de schoolkalender die u van ons hebt gekregen, staat informatie (prijzen en 

betalingsgegevens) over het overblijven. Nog niet voor alle overblijvende kinderen is een 

regeling getroffen. Wilt u nagaan of u nog iets moet regelen? Mocht u vragen hebben over 

het overblijven, of heeft u geen kalender ontvangen, dan kunt u dit aangeven via 

administratie@smdbbleskensgraaf.nl.   

3. Besmettingen op school 
In een paar groepen zijn er kinderen besmet geraakt de afgelopen weken. Conform de 

afspraak met de GGD zijn de ouders en verzorgers hierover geïnformeerd. Er hoefden geen 

klassen naar huis gestuurd te worden, maar wel is gevraagd aan de ouders om alert te zijn. 

Deze week is aan de ouders en verzorgers van één groep gevraagd om de kinderen preventief 

te testen, aangezien er vier kinderen positief waren. Het staat ouders/verzorgers vrij om aan 

dit verzoek te voldoen. Van de volwassenen op school is er één collega in quarantaine. Voor 

de kinderen die thuis zijn, wordt het thuisonderwijs geregeld. Ik merk dat dit door de 

ervaringen uit de vorige periode vrij soepel verloopt.  

4.  Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek is achter de rug, maar dat wil nog niet zeggen dat alle activiteiten 

rondom het kinderboek stilliggen. De voorleeswedstrijd zal uiteindelijk een kampioen 

opleveren en begin december hebben we voor alle kinderen nog een leuke verrassing in 

petto! Tevens is de commissie leesbevordering bezig met een prachtig plan om onze 

kinderen aan het lezen te houden en/of te krijgen. Kortom het kinderboek blijft voortdurend 

onze aandacht houden! De medewerkers van de Bouwsteen bedanken we voor het 

organiseren van de boekenmarkt. Het is altijd weer een heel gesjouw met al die boeken, 

hartelijk dank! 

5. Dankdag D.V. 3 november 
Al gauw na de herfstvakantie is het alweer tijd om stil te staan bij de landelijke Dankdag. Ook 

dit jaar gaan we weer gebruik maken van de Dankdagkalender van Woord en Daad. Het is 

ook wel even leuk om te vermelden dat de moeder van Silke Witzier een van de makers is 

van deze prachtige kalender. Alle kinderen krijgen een kalender, maak er dus samen gebruik 

van thuis!  

6. Tweedaagse  
Na de dankdag hebben de kinderen ook op donderdag en vrijdag nog vrij. We hebben dan 
twee studiedagen voor het team gepland. 
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7. Concert 
Bij deze nieuwsflits ontvangt u wederom een uitnodiging om samen met uw kind(eren) een 

klassiek concert van Dutch Baroque onder leiding van Gerard de Wit bij te wonen. Dit 

concert dat D.V. 16 oktober 2021 uitgevoerd wordt in de dorpskerk van Bleskensgraaf, wordt 

u gratis door school aangeboden. De reden dat we dit concert aanbieden is om onze 

kinderen en u in contact te brengen met prachtige Nederlandse klassieke muziek. We 

nodigen collega’s, kinderen vanaf groep 5 en u als ouders hiervoor uit. Het is wel nodig om u 

vooraf aan te melden bij Eliane Meerkerk (e.meerkerk@smdbbleskensgrtaaf.nl). 

 


