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Beste ouders en verzorgers, 
 
Op het moment van schrijven loopt Sinterklaas hier in school. Al het wachten (en de span-
ning) wordt eindelijk beloond! Wat een prachtige surprises hebben de kinderen van de bo-
venbouw gemaakt!  
 
Vorige Nieuwsbrief heb ik een oproepje gedaan waar nog weinig respons op is geweest. 
Daarom wil ik jullie nogmaals uitnodigen. Op vrijdag 9 december ga ik tussen 8.30 en 9.15, 
samen met juf Samantha en juf Mariska graag in gesprek met een groep ouders. We schrij-
ven dit jaar aan een nieuw schoolplan, een stip op de horizon voor de komende 4 jaren. 
Hier heeft het team inbreng in, de leerlingen (via de leerlingenraad) en wanneer ook ou-
ders hieraan bijdragen, kunnen we tot een breed gedragen koers komen. 
 
Daarom zou het fijn zijn als zich nog meer ouders aanmelden. Stuur hiervoor een mailtje 
naar ai.jens@aves.nl. 
 
Ik wens jullie een feestelijk 
Sinterklaasweekend! 
 
Vriendelijke groet, 
Inger 
 

 

 

 

6—12 december  Oudergesprekken groep 8 

14 december   Foute kersttruiendag 

14 december   Inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werk 8.30—9.30 

15 december   Juf Carlijn jarig 

 

Even bijpraten…  

Kalender 



En verder... 

Vanuit de MR 
 
Vorige week is er een MR-vergadering geweest. Hierin is het schoolondersteuningsplan 
besproken. In dit plan staan onder meer de onderdelen waarin wij ons als school gaan 
verbeteren. School gaat zich bijvoorbeeld richten op het verbeteren van het leesonder-
wijs en nadenken over– en schrijven aan een beleidsplan voor meer-/hoogbegaafde kin-
deren. Ook is de jaarplanning van de MR nu definitief gemaakt. 
 
U kunt op verschillende manieren contact met ons zoeken als u vragen of opmerkingen 
heeft voor de MR. U kunt ons aanspreken op het plein en daarnaast zijn wij per mail te 
bereiken: mr.kbsmgrzwijsenschool@aves.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
Jaap (voorzitter), Loes (oudergeleding), Geanne (secretaris) en Carlijn 
(personeelsgeleding) 
 
 
Verkeer rondom school 
 
Aan het begin van de week was het mistig 
en druilerig. Dan komen er meer kinderen 
met de auto naar school. Dat leidt soms 
tot gevaarlijke of onoverzichtelijke ver-
keerssituaties. Daarom vragen we jullie zo 
veel mogelijk te voet of op de fiets te ko-
men. Als je toch de auto pakt, dan graag in 
de vakken parkeren en niet op straat stil-
staan om uit te laten stappen. 
 

 
Sinterklaas 
 
Wat een gezellige afsluiting van de week om met zijn allen op het plein Sinterklaas te ver-
welkomen! Omdat we als school inzetten op lezen en een intensieve samenwerking met 
de bibliotheek, was het leuk om Sint mee te nemen naar de bieb!  
 
Een extra bedankje voor de AC, voor al jullie voorbereiding rondom het sinterklaasfeest 
en jullie werk gedurende de dag! 
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