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De leerlingenraad 
We hebben weer een nieuwe leerlingenraad. De leerlingenraad is belangrijk voor de school. De leerlingen 
overleggen eerst in hun klas wat ze gaan bespreken. Vervolgens wordt er een voorzitter en een secretaris 
gekozen. We bespreken dan wat er op school veranderd zou kunnen worden. Deze keer geven we jullie 
een inkijkje in de plannen en voorstellen van de kinderen: 
De leerlingen geven aan dat ze graag: 
meer informatieboeken willen. 
fietsen graag recht in de rekken hebben willen staan om ruimte gebrek te voorkomen. 
Schaduwdoek over de picknick tafel ( ’s zomers). 
Meer verstop plekken. 
Schooltuin in de lente / zomer. 
Ergens een klimmuur en tot slot schommelkettingen met rubber slang beveiligen / afdekken. 
 
Ook hebben we de veiligheid op school besproken:  
Bij de pannakooi vliegen de ballen soms wel eens erg hard het schoolplein op. Als je die tegen je hoofd 
krijgt, voel je dat wel. De oplossing, die we voorgesteld hebben was: Meer afstand nemen van de 
pannakooi, als je bijvoorbeeld touwtje springen wilt.  
In de leerlingenraad zitten: Myrle Koetsier, Nick Slomp, Noëmi Potuyt, Joanne Gunnink, Carmen Gunnink ( 
secretaresse) en Matthijs Blankespoor. 
 
Informatie avond 
De informatieavonden wordt gehouden op dinsdag 27 september.  

De leerkrachten zorgen ervoor dat alles wat ze normaal zouden willen vertellen samengevat op papier 

komt. Dit sturen we in alle groepen rond. De avond zelf zijn alle ouders met hun kinderen vanaf 18.30 uur 

welkom. De opzet van deze avond zal anders zijn dan voorgaande jaren. De kinderen gaan namelijk aan 

hun ouders vertellen wat ze overdag doen op school. Ouders krijgen hierdoor meer gerichte tijd om de 

werkboekjes te bekijken. Ook kun je de computerprogramma’s zoals Snappet, Staal en Pluspunt samen 

met je zoon of dochter doornemen. Of met de kleuters met behulp van pictogrammen een werkdag op 

school doornemen. Doordat je als ouder ook alles op papier hebt staan en de juffen in de klas aanwezig 

zijn, krijg je goed zicht op de werkwijze van onze school. Je kunt in meerdere klassen tijdens de 

informatieavond rondkijken. 

 

Presentatie kunstmuur 

Voor de zomervakantie is de ‘kunstmuur’ gemaakt met de leerlingen van de groepen 1 – 8. We zijn heel 

enthousiast over deze kunstmuur. We willen het resultaat en de invulling van de ‘kunstmuur’ graag 

presenteren aan de ouders en de pers op 27 september. Dat is dus tegelijk met de informatieavond.  

Marjelle Barneveld, tekenlerares en kunstenaar is deze avond aanwezig bij de kunstmuur en in het 

speellokaal om toe te lichten wat de muur inhoudt. Elk jaar voegen de kinderen weer een kunstwerk toe 

aan deze muur en werken ze aan een ‘portfolio’ waardoor de leerlingen steeds meer werken van beroemde 

Nederlandse kunstenaars leren kennen.  De kinderen mogen hierbij aanwezig zijn om te vertellen welke 

kunstwerken zij gemaakt hebben aan de muur en in hun map.   

Er zijn drie presentatie momenten: 18.30 uur. 19.00 uur en 19.30 uur. De start van de presentatie vindt 

steeds in het speellokaal plaats, onder het genot van een ‘gezond hapje’ en wat te drinken.  

 

 
 
 
 
 



 
 
 

Recyclen elektrische apparaten.   
We doen weer mee met de jaarlijks spaaractie voor elektrische apparaten. De actie duurt de hele maand 

september en oktober. Alleen kleine elektrische apparaten kunnen bij school ingeleverd worden. 

Verzamelpunt is vanaf volgende week tegenover het tussenlokaal bovenbouw in een grote doos. U kunt 

hiervoor de school inlopen om de apparaten in de doos in te leveren. Apparaten mogen niet groot zijn. Ze 

moeten passen in een boodschappentas. Tip: Misschien handig om kapotte apparaten meenemen te 

combineren met de informatieavond. 
 
 
Nieuws van de Activiteitencommissie, 
De huidige voorzitter van de AC zal aan het eind van dit schooljaar stoppen met haar functie. We zijn nu al 
vast op zoek naar een nieuw lid. Welke ouder wil nu mee gaan draaien in de AC om zich in te kunnen 
werken? De AC vergadert 5 keer per jaar en verricht hand- en spandiensten.  
 
Onze school wordt regelmatig versierd door de sfeercommissie, bestaande uit 2 ouders. Deze ouders 
stoppen. We zijn nu op zoek naar 2 ouders die de gangen van de school sfeer willen geven. Het kost per 
keer ongeveer een half uur werk. Je kunt denken aan Sinterklaas, seizoenen, vlinders ( project thema van 
dit jaar). Aanmeldingen voor beide commissies kunt u doen bij juf Marijke. 
 
 
 
 
Agenda 
27 september Informatieavond  in combinatie met presentatie ‘kunstmuur’. Aanvang 18.30 uur. 
28 september   MR vergadering 
5 oktober  Start Kinderboekenweek.  
14 oktober  Maandsluiting met thema Kinderboekenweek. 
17 – 21 oktober Herfstvakantie 
16 november  Jaarvergadering in combinatie met AC vergadering. Alle ouders zijn welkom,  

uitnodigingen en informatie volgen nog 
 


