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MR verkiezingen 
Voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 

(MR) hebben zich drie ouders kandidaat gesteld. Dit 

betekent dat er een schriftelijke verkiezing zal worden 

gehouden. 

 

Wie mogen er stemmen: 

De wettige vertegenwoordigers (beide ouders) van onze 

leerlingen kunnen hun stem uitbrengen. Zij zijn de 

kiesgerechtigden. 

 

Verkiezingsdag: 

Op woensdag 21 november kunt u het stembiljet bij de leerkracht van uw kind inleveren. 

U kunt uw stembiljet anoniem inleveren door deze dubbel te vouwen en dicht te plakken. 

De leerkracht zal noteren welke ouders/verzorgers hun stem hebben uitgebracht. Bent u niet 

in de gelegenheid om uw stembiljet zelf in te leveren dan kunt u iemand machtigen. 

Het stembiljet mag niet door leerlingen ingeleverd worden. 

Vandaag heeft uw kind het stembiljet mee naar huis gekregen. 

Woensdag 28 november wordt de uitslag van de verkiezingen middels de nieuwsbrief bekend 

gemaakt. 

 

Parkeren bij de school en de gymzaal 
Hierbij het verzoek uw auto bij het halen en brengen van uw kind(eren) in de daarvoor 

bestemde parkeervakken te parkeren. 

Regelmatig komt het voor dat de auto’s op het gras staan of op een invalidenparkeerplek 

staan. 

Binnenkort zal de politie extra gaan controleren. 

 

Sinterklaas 
Er is een aparte brief van de Sinterklaascommissie bij deze nieuwsbrief toegevoegd. 

 

Overblijf nevenlocatie (Bovenbouw groep 6 t/m 8) 
De ouders van de kinderen van de Bovenbouw (groepen 6 t/m 8) kunnen voortaan alleen op 

de donderdag contant betalen voor de Overblijf. 

Tevens willen wij u vragen om er voor te zorgen dat als uw kind overblijft zijn/haar naam op 

de overblijflijst genoteerd wordt. 

In verband met de verantwoordelijkheid die school heeft voor de kinderen die overblijven, is 

het heel belangrijk om te weten welke kinderen er overblijven en welke er naar huis gaan. 

Schrijft uw kind zelf uw naam op de overblijflijst, wilt u dit dan thuis met uw kind bespreken? 

 

Inloopspreekuur Sterk in de Klas 
Willemien: dinsdags van 8.30 tot 9.30 uur aan de M.J. Granpré Molièrestraat 

Hetty: Woensdags van 8.30 tot 9.30 uur aan het C. van Eesterenplein  
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Wijkcompetitie wintereditie! 
Op 14 november start voor het eerst een wintereditie van de 

wijkcompetitie Almere Buiten. De daarop volgende 10 

woensdagmiddagen (m.u.v. kerstvakantie) vindt er in sportzaal 

De Binnenkruier in Molenbuurt, Almere Buiten, de 

voetbalcompetitie plaats.  Alle wijken uit Almere Buiten kunnen 

mee doen aan deze competitie. Er zijn twee 

leeftijdscategorieën: 10 t/m 12 jaar en 13 t/m 15 jaar.  

Je kan je als team opgeven, maar ook als individu. 10-12 jaar 

speelt van 14.00-16.00 uur. En 13-15 jaar speelt van 16.00 tot 

18.00 uur. Er wordt 5 tegen 5 gespeeld, met maximaal 3 

wissels. Deelname is gratis. Op 14 november is er een 

spetterende opening!  

Deze competitie wordt georganiseerd door Talent in Opleiding, 

i.s.m. Place2B.  

Heb je vragen of wil je je direct opgeven? Dit kan bij Annemarie, jongerenwerker bij Place2B 

(mikkers@deschoor.nl of 06 10632599)  

 
 

 

Agenda 
3 december MR vergadering 

5 december  Sinterklaasviering 

6 december Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 

 

http://www.architect.asg-almere.nl/
mailto:mikkers@deschoor.nl

