
 

 

 

Donderdag  27 januari 2011                             

Themaweek                                                                      

We zijn volop bezig met de verhalen en werken het 

thema “Goed voor elkaar” op verschillende 

manieren verder uit. Aanstaande zondag zijn er 

afsluitende diensten in de kerken in Wierden. We 

hopen velen te zien in de kerk, na afloop is er 

gelegenheid voor een gesprekje, kopje koffie/thee 

en limonade. Hartelijk welkom! 

Open huis                                                              

Aanstaande zaterdag houden we ook nog open 

huis van 10 tot 12 uur. Helpt u mee reclame 

maken?  

Inschrijving nieuwe leerlingen                                       

Als u nog jonge kinderen thuis hebt, die voor 1 

oktober 2012 4 jaar worden, dan kunt u ze 

dinsdagavond opgeven van 19.00 tot 20.00 uur. 

Denkt u aan het meebrengen van de i.d. of de 

zorgpas waarop het BSN nummer staat, zodat er 

een kopie (verplicht) gemaakt kan worden?! 

Afscheid                                                                              

In groep 1 hebben we afscheid genomen van 

Ruben Veldhuis. Het gezin is verhuisd naar Hoge 

Hexel en wensen hem daarom veel plezier op de 

Driesprong.  

Spel- en boekenplanouders zoeken versterking!!!         

Wij zijn met spoed op zoek naar iemand die ons 

komt helpen op de vrijdagmorgen met spel- en 

boekenplan voor groep1.Om de week is er een 

uitleen en dan bent u ongeveer een uurtje aan tijd 

kwijt. De uitleen stopt voor de meivakantie dus als 

het weer mooi wordt, dan kunt u weer heerlijk van 

uw vrije dag genieten. Uw kind hoeft niet in groep 

1 te zitten om hier aan mee te werken.                      

U mag zich z.s.m. opgeven bij juf Anja. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiedag 9 februari 

We zijn dit jaar bezig om het rekenonderwijs te 

verbeteren. Woensdag 9 februari is de derde 

bijeenkomst met een deskundige expert op  

rekengebied. Alle kinderen zijn dan woensdag die 

dag  vrij! 

 

Uitslag ouder- en leerling-peiling.                               

Enige tijd geleden hebben de ouders en de 

leerlingen van groep 5 t/m 8  onze school d.m.v. 

vragenlijsten hun mening kunnen geven over een 

groot aantal zaken. We willen u als ouders hartelijk 

danken. Maar liefst 89% van de vragenlijsten zijn 

ingevuld weer ingeleverd. In de bijlagen bij deze 

nieuwsbrief ziet u de resultaten van dit onderzoek. 

Zowel de ouders als de kinderen hebben zich 

positief uitgesproken over onze school. Daar zijn 

we als team dankbaar voor en daarnaast ook best 

trots. U kunt in de bijlage de verschillende scores 

per onderdeel na lezen. Intern wordt de uitslag 

verder geanalyseerd en met name op de studie -

tweedaagse op 8 en 9 maart gaan we de ev. 

aandachtspunten vertalen in beleid. In het 

komende schoolplan (2011-2015) zullen 

ongetwijfeld dingen terugkomen die hun 

oorsprong hebben in de enquêtes. De kinderen 

hartelijk dank voor hun eerlijke antwoorden en u 

als ouders dank voor het aanleveren van de 

gevraagde gegevens. 

Belangrijke data: 

29 jan.: open huis 10.00-12.00 uur 

30 jan.: themadienst in de kerk 

1 febr.:  19.00-20.00 uur inschrijving nieuwe 

leerlingen                                                                                                     

2 febr.: rapporten mee naar huis                                           

9 febr.: studiedag, alle leerlingen vrij                                                  

14 febr.: gebedsgroep 13.30 in school                       

16/17 febr.: contactavonden 
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Van de MR. 
Donderdag 19 januari jl. was er een MR-

vergadering. Hieronder een samenvatting van de 

hoofdpunten. 

Ouderenquête                                                                    

De resultaten van de gehouden ouderenquête zijn 

besproken. Veel ouders hebben het enquête 

formulier ingevuld en zijn over het algemeen zeer 

tevreden. Als aandachtspunten uit de enquête 

kwam naar voren “hygiëne en netheid in school”, 

“veiligheid op weg naar school” en “aandacht voor 

 gymnastiek”. Deze aandachtspunten zijn 

besproken en daar waar mogelijk verbeterd. Ook 

zijn ouders tevreden over het functioneren van de 

MR. Wij als MR hebben het idee dat we de laatste 

jaren veel zichtbaarder zijn geworden met 

o.a.verslagen in de nieuwsbrief, het organiseren 

van de fietspuzzeltocht en het organiseren van de 

ouderavonden. 

In de eerst volgende nieuwsbrief zullen de 

resultaten van de ouderenquête bekend worden 

gemaakt. 

Ouderavond                                                                       

Op 15 maart a.s. zal er een ouderavond 

georganiseerd worden met als onderwerp “het 

stimuleren van zelfvertrouwen”. In samenwerking 

met de GGD zal deze avond in het teken staan over 

het bevorderen van zelfvertrouwen bij je kind. Via 

de nieuwsbrief zult u op de hoogte worden 

gehouden. Noteert u deze datum alvast in de 

agenda? 

MR-reglement                                                                  

Het MR-Reglement volgt uit de Wet 

Medezeggenschap op Scholen (WMS) en wordt 

eens per 4 jaar aangepast. Dit reglement beschrijft 

de organisatie, taken en bevoegdheden van de MR. 

De MR heeft met dit nieuwe reglement ingestemd. 

Vakantie rooster                                                            

Het vakantie rooster voor volgend schooljaar 

(2011-2012) volgt de adviesdata schoolvakanties 

regio Noord van de rijksoverheid. De kerstvakantie 

wordt wel ingekort om ruimte voor 

studiemomenten onder schooltijd mogelijk te 

maken. De MR heeft met het vakantie rooster 

schooljaar (2011-2012) ingestemd. 

Aan de MR is de vraag gesteld waarom de laatste 

schooldag eindigt om 10.30 uur en de eerste 

schooldag na de zomervakantie om 9.30 uur 

begint. 

• De maandag na de zomervakantie start 

het Sjaloom team om het nieuwe 

schooljaar gezamenlijk te openen met 

gebed en bijbellezing. De kinderen komen 

dan om 9.30 uur op school. 

 

• De vrijdag voor de zomervakantie is een 

gezellige morgen maar het is moeilijk om 

de gehele morgen met leuke activiteiten 

te vullen en eindigt daarom 10.30 uur. 

Deze 2 morgens tellen wel als volledige morgen 

qua uren. Wanneer deze morgens vrij geven 

wordt, moeten er andere vakanties ingekort 

worden. 

Volgende MR-vergadering                                        

De volgende MR vergadering is op 30 maart 2011. 

 

 


