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Beste ouders en verzorgers, 

 

Het zijn goede en drukke weken geweest op school. Afgelopen weken hebben we twee 

vergaderingen gehad en we zijn echt in ontwikkeling met elkaar! Zo werken we aan ons 

leesonderwijs, zijn we op zoek naar een nieuwe methode voor gym en kijken we hoe we 

sociaal-emotionele ontwikkeling van jullie kinderen nog beter kunnen volgen. 

 

We worden ook geconfronteerd met soms pittige persoonlijke omstandigheden binnen 

ons team. Daar hebben jullie wellicht ook wat van gemerkt doordat er een andere leer-

kracht voor de groep stond. Dat - en corona– maakt dat we goed gekeken hebben naar 

hoe we ziektevervanging regelen. Hierover staat verderop in deze nieuwsbrief een stuk. 

 

Ten slotte hebben we vorige week de eerste MR-vergadering van dit jaar gehad. Op een 

positieve manier laat dit de samenwerking tussen school en ouders zien.  Er valt al met al 

weer veel te lezen in deze nieuwsbrief! 

 

Met vriendelijke groet, 

Inger 

Kinderboekenweek 

Woensdag was de spetterende opening van de Kin-

derboekenweek! Tot de herfstvakantie hebben we 

nog meer aandacht voor lezen en voorlezen. Het the-

ma dit jaar is GI-GA-groen. Jullie hebben ongetwijfeld 

gezien dat het team weer de verkleedkist ingedoken 

is. Via Parro mogen jullie samen aan de slag met een 

zoektocht naar de Masked Voorlezer, dus houd de 

app in de gaten! 

 

Even bijpraten…  

Onderwijsinhoudelijk... 



Organisatorische zaken 

Ziektevervanging 

Wanneer een leerkracht ziek is, dan wordt de vervanging geregeld via ons bestuur, Aves. 

Daar zijn ongeveer 60 mensen (parttime) in de invalpoul om zieke leerkrachten op te van-

gen. Wij merken nu al, nog voor het griepseizoen, dat er steeds maar weinig mensen be-

schikbaar zijn. Daardoor is het niet altijd mogelijk vervanging te regelen. Wanneer er nie-

mand uit de poul kan invallen, kijken we of we intern wat op kunnen lossen. Dit doen we 

met eventueel extra werken van onze parttimers, inzet van leerkrachten die op RT zitten 

of het inzetten van bijna afgestudeerde stagiairs.  

Wanneer hier ook niets in mogelijk is, hebben wij geen andere keuze dan het thuis hou-

den van een klas. Dit is ontzettend vervelend om te moeten doen, en ook voor ouders 

een onwelkome verrassing. We zullen steeds zo vroeg mogelijk berichten wanneer dit ge-

beurt. Ook spreiden we de extra thuisdagen over de groepen.  

Verdelen over de groepen doen wij niet meer. Het zorgt ervoor dat de hele school die dag 

als opvanglocatie dient. In alle groepen lijdt het onderwijs enorm en ook de verdeelde 

kinderen krijgen geen les. Daarnaast verhoogt het de werkdruk zodanig dat het een on-

verstandige oplossing is. 

Laten we hopen dat het niet te vaak nodig is. Jullie kunnen erop rekenen dat we ons 

steeds uitermate goed inspannen om tot een andere oplossing te komen. 

 

Studiedagen 

Wij werken als team altijd door aan het niveau van ons 

onderwijs. De wereld verandert constant en wij kun-

nen dus niet stil blijven zitten. Dit jaar zijn alle studie-

momenten en vergaderingen na schooltijd gepland. 

Dat werkt niet altijd prettig. Daarom plannen we naast 

deze momenten twee studiedagen in, in de tweede 

helft van het jaar. Dit is in overleg met de MR gegaan. 

De twee data die we gekozen hebben zijn dinsdag 11 

april (vlak na het paasweekend) en vrijdag 9 juni (dag 

na de avond4daagse). 

 

 

 

 



Organisatorische zaken 

Kalender 

Binnenklimaat 

Vorige week daalden de temperaturen al wat meer en stonden de ramen minder ver 

open. Dat maakt de ventilatie natuurlijk ook minder. Frisse lucht vinden wij belangrijk. De 

luchtzuivering willen we graag groot aanpakken binnen de school. Totdat we dit kunnen 

realiseren, komen er zuilen in de klassen die de lucht zuiveren en de CO2 op niveau hou-

den. Daarnaast zullen we blijven ventileren met open ramen in de pauzes. 

 

Vanuit de MR 

Vorige week is de eerste MR-vergadering geweest van dit jaar. Het was de eerste vergade-

ring in een nieuwe samenstelling. Naast de vertrouwde gezichten van Jaap (voorzitter), 

Loes en Geanne (secretaris), schuiven Carlijn en Inger aan. 

We hebben verder kennis gemaakt en besproken welke speerpunten de school dit jaar 

heeft. Ook hebben we het uitgebreid gehad over het binnenklimaat en zijn wij door On-

derwijsbureau Meppel voorgelicht over de keuzes die gemaakt worden en de route die 

hierbij bewandeld wordt.  

De begroting van 2023 is door Inger toegelicht en er zijn verhelderingsvragen gesteld. De 

begroting is goedgekeurd door de MR. We hebben een start gemaakt met de jaarplan-

ning voor de MR en ronden dit de volgende vergadering af. 

 

Heeft u punten voor de MR, dan kan u die mailen naar mr.kbsmgrzwijsenschool@aves.nl.  

Tot 14 oktober  Kinderboekenweek 

10—14 oktober Oudergesprekken groep 1/2a 

11 oktober  Installatie leerlingenraad 

12 oktober  Inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werk (8.30—9.30) 

14 oktober  Presentaties ateliers 5 t/m 8  

 

Herfstvakantie! 

 



Vanuit de groepen 

Dit jaar willen we de nieuwsbrief nog veel meer laten vullen door de kinderen van onze 

school. Die weten immers zelf heel goed wat belangrijk is om te delen! Groep 7 bijt het 

spits af. 

 

Hoi,  

 

Wij zijn Alysha en IJda uit groep 7. Wij gaan jullie vertellen wat we deze week hebben ge-

daan.  

 

Woensdag: Woensdag begon de Kinderboekenweek. Het was een heel groot feest. Er 

werd gedanst en er werd muziek gedraaid. Iedere groep kreeg een thema. Groep 7 kreeg 

Australië. Daar zat bij: Oceanië, gebergten, woestijn en jungle.  

 

Donderdag: Donderdag gingen wij alvast informatie zoeken over ons project (Australië). 

We gingen ook nog oefenen voor de gedichtenwedstrijd. We schrijven allemaal een eigen 

gedicht over de natuur. 

 

Vrijdag: Vandaag gaan 

we nog oefenen voor 

de voorleeswedstrijd. 

Ik lees ‘Altijd bijten de 

buren’ van Paul van 

Loon voor. Alysha vindt 

dat IJda heel goed kan 

voorlezen en wordt er 

helemaal rustig van.  

 

Groetjes uit groep 7! 

(Alysha en IJda) 

 



 

 


