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OR (ouderraad) en MR (medezeggenschapsraad)
Donderdagavond 28 september hebben de OR en de MR hun eerste
gezamenlijke vergadering gehad.
We hebben gezamenlijk ideeën besproken en de verwachtingen over en weer
uitgesproken. Wat verwachten we van OR, wat verwachten we van de MR en
wat verwachten we van het team? Ook hebben we de rol van de MR, OR en
team besproken. Ieder heeft zo zijn eigen verantwoordelijkheid en taak binnen
de school voor de kinderen.
De OR organiseert de activiteiten voor de kinderen (in
samenspraak met het team). U kunt hierbij denken aan
de school versieren, kerst, Sint e.d.
De klassenouder (ook OR lid) is de spil tussen de groep en de OR en kan ook
voor de ‘eigen’ groep (de groep waarvan je klassenouder bent) zaken regelen
zoals vervoer voor een uitje.
De MR is het officiële orgaan binnen de school dat
meepraat over het beleid van de school. U kunt hierbij
denken aan schooltijden, inzet van middelen enz.
Het team is verantwoordelijk voor het lesgeven aan de kinderen en alles wat
daarbij hoort, zoals nakijkwerk, voorbereiding, gesprekken met ouders enz.
Het was een zinvolle vergadering, waarbij we het uiteraard ook hebben gehad
over zaken die goed gaan en zaken die nog beter kunnen (communicatie). Dit
schooljaar zullen we vaker gezamenlijk vergaderen, zodat we van elkaar goed
op de hoogte zijn van wat er speelt binnen de school.
In de OR zitten dit jaar veel nieuwe mensen. We heten deze betrokken ouders
van harte welkom!

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is woensdag 4 oktober geopend. Het griezelt in de
school. De kinderen zijn anderhalve week bezig binnen het thema griezelen.
Donderdagavond 12 oktober hebben we de inloopavond, waarbij u het werk
van de kinderen kunt bekijken.
De avond is van: 18.30 uur tot 19.30 uur

Groep 4 t/m 8 in de ban van Gynzy kids
Groep 4 is vorige week vrijdag begonnen met het werken op de chromebooks.
Iedereen is super enthousiast. De kinderen weten al precies hoe ze met de
chromebooks (en enkele laptops) moeten omgaan. Ook het inloggen, het
opbergen of het aansluiten aan de accu gaat al zonder problemen.
De andere groepen werken ook al (of beginnen binnenkort) met veel plezier
met Gynzy kids. De leerkrachten kunnen op de eigen pc in één oogopslag zien,
welke kinderen problemen ondervinden met bepaalde sommen. Als de
kinderen klaar zijn met een les, kunnen ze doorwerken in de werelden (extra
stof). Ook kan de juf of meester taken aan leerlingen toekennen, die ze na de
gebruikelijke les kunnen maken.

Gefeliciteerd!
De komende 2 weken vieren we de volgende
verjaardagen:
Morgen, 7 oktober, viert Levana Vos uit groep 3 haar
6e verjaardag gevierd.
Maandag 9 oktober word Lamija Kapidzic uit groep 6/7
9 jaar. Woensdag 11 oktober is de beurt aan Rodabeh
Arib uit groep 7/8, zij wordt 11 jaar. En ook Hugo
Huttinga uit groep 5 viert deze dag zijn verjaardag, hij
wordt 8 jaar.
Jaydee Fik uit groep 7/8 viert 13 oktober haar 10e
verjaardag.
Zondag 15 oktober is de beurt aan Awesta Jurat uit
groep 1/2b, zij wordt 5 jaar.
We sluiten deze reeks af met Merel Zwolsman uit
groep 4, zij wordt 19 oktober 7 jaar.
We wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag!

In schooljaar 2017-2018 ontvangt u maandelijks een gezonde
traktatie en/of een gezond idee voor de pauzehap.

Oktober
Gezonde traktatie: halloween fruit
Benodigdheden:






Bananen.
Mandarijnen.
Bleekselderij.
Krentjes.
Mes.

1. Haal de schil van de banaan en snijd hem door midden.
2. Maak met behulp van de krentjes een gezicht op de
bananen.
3. Schil de mandarijntjes.
4. Snij van de bleekselderij kleine steeltjes.
5. Steek de steeltjes bleekselderij in de mandarijntjes.

Pauzehap: rijstwafel met pindakaas en banaan


Ingrediënt: 100%
pindakaas, bevat geen
suiker en is rijk aan
gezonde vetten en
eiwitten.



Verbetert de geestelijke
gezondheid.
Versterkt de botten.
Tussendoortje met
weinig calorieën.




Kijk voor meer leuke ideeën over gezonde voeding op
www.voedingscentrum.nl!

Klassenpagina groep 1/2b
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