
  

   

NIEUWSBRIEF 
Editie 4,  jaargang 4,  23 september 2015 
 

 
 
Agenda 
24 en 25 september Schoolfotograaf 
29 september Informatiebijeenkomst Verteltassen 
2 oktober Start Kinderboekenweek op school 
5 oktober Studiedag, dag van de leerkracht 
19 t/m 23 oktober Herfstvakantie 
 
  

Schoolfotograaf  
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de schoolfotograaf. De 

schoolfotograaf komt op donderdag 24 en vrijdag 25 september op onze 

school!  

De achtergrond is dit jaar weer wit. De kinderen gaan zitten en liggen op 

een postzak.  

Alle kleuren kleding mogen, als uw kind zich maar prettig voelt! Wit mag 

ook en gaat prima met witte achtergrond. 

Het schema van de fotograaf ziet er als volgt uit:  

 Op donderdagochtend worden de individuele foto’s van de 

bovenbouw gemaakt.  

 Op donderdagmiddag worden de klassenfoto’s van de bovenbouw gemaakt.  

 Op vrijdagmiddag worden de groepen 1 t/m 6 gefotografeerd.  

 De de broer/zus foto's van de kinderen die op de Architect zitten worden onder 

schooltijd gemaakt.  

 De foto’s met een broer/zus die niet op onze school zitten worden vrijdag 25 

september ná 15.00 uur op het hoofdgebouw gemaakt. De ouders die de kinderen 

hiervoor hebben opgegeven, hebben het tijdsschema via de mail ontvangen. 

 

Ouderbijdrage 
In bijlage 1 treft u een brief van de Ouderraad aan t.a.v. de ouderbijdrage voor het 

schooljaar 2015-2016. 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Van deze bijdrage worden vele activiteiten op 

school georganiseerd. Denkt maar aan bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Lentefeest, 

afscheidsfeest groep 8, etc. 

Zonder uw bijdrage kunnen wij deze activiteiten niet organiseren op 

school. 

In bijlage 2 treft u de begroting voor dit schooljaar aan. Hierin kunt u 

zien hoeveel geld er per activiteit wordt uitgegeven door de Ouderraad. 

 

De medezeggenschapsraad (MR) 
De medezeggenschap van leerkrachten en ouders op scholen is met de Wet 

Medezeggenschap op Scholen geregeld via de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat 

uit 2 soorten leden, te weten leerkrachten en ouders (als vertegenwoordigers van de 

leerlingen). Beide denken mee in het beleid van de school. De MR heeft twee soorten 

bevoegdheden: adviesbevoegdheid en instemmingbevoegdheid. De wet geeft exact aan bij 

welke onderwerpen welke bevoegdheden horen. 

De MR heeft gemiddeld eens in de 6 weken overleg met de directie over alle zaken binnen de 

school waarbij de betrokkenheid van de MR van belang is. De onderwerpen variëren van alles 

waarvoor advies of formeel instemming van de MR nodig is tot het bijpraten over wat leeft in 

de school en bij de ouders. 
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De MR bestaat uit de volgende leden:  

 

Architect:  

Muriël Issa (personeelsgeleding) 

Anita van de Plasse (personeelsgeleding)  

Remco Keijser (oudergeleding) 

Marjan van Gelder (oudergeleding) 

 

Montessorischool Buiten:  

Merel Dijkstra (personeelsgeleding) 

Valentijn van Horn (oudergeleding)  

 

De MR-leden stellen zich graag even aan u voor. Dit kunt u volgende week lezen op de 

website van de school onder het kopje Medezeggenschapsraad. 

Hier vindt u ook de notulen van de MR vergaderingen.  

Studiedag 
Maandag 5 oktober a.s. is er een studiedag. 

Alle leerlingen zijn deze dag vrij! 

 

Verteltassen 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de 

Verteltassen. 

Ouders/verzorgers die graag willen meehelpen de Verteltassen te 

maken en te onderhouden, kunnen zich aanmelden bij juf Els of juf 

Pine. 

De informatiebijeenkomst is dinsdag 29 september a.s. van 9.00 uur 

tot 11.00 uur, op het C. van Eesterenplein. 

Efrat de Groot van het kenniscentrum Verteltassen verzorgt deze 

bijeenkomst. 

 

 

 

 

Traktatietip:  Eierkoek piraat 
Benodigdheden: 

 Eierkoeken 

 Dropveters 

 Droprollen 

 Smarties 

 Gekleurde (rode) dropveter 

 Poedersuiker 

 Rode servetten 

Werkwijze: 

 Vouw het servetje om de eierkoek als hoofddoek 

 Strik de dropveter eroverheen 

 Maak een mengsel van poedersuiker met een klein beetje water 

 Plak met dit mengsel de Smartie en de droprol op de eierkoek 

 Knip een stukje van de gekleurde dropveter en plak deze ook op de eierkoek als 

mond. 


