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Datu

m 

m: 26 -10 - 2022     

Beste ouders en verzorgers,   

  

Hierbij ontvangt u onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Wij delen hierin de relevante informatie voor de 

komende weken.  

  

Directie niet aanwezig op maandag 31 oktober  

Volgende week maandag, 31 oktober zal directie niet op school aanwezig zijn. De stichting Zonova 

heeft een eigen professionaliseringsprogramma voor alle directieleden en ook aanstaande maandag 

zal directie hieraan meedoen.  

 

Maandag 21 november studiewerkdag  

Maandag 21 november hebben wij een studiewerkdag en zullen de leerlingen vrij zijn.  

 

Schoolschaatsen groep 7 en 8  

Vanaf aanstaande vrijdag gaan de groepen 7 en 8 vier vrijdagen naar schoolschaatsen. Dit zal bij de 

Jaap van Eden baan plaatsvinden. De kinderen gaan hier op de fiets naartoe. De schaatsen zullen ze 

bij de schaatsbaan krijgen.  

Maar het is heel fijn als de kinderen handschoenen en een muts meenemen. Dit voor de veiligheid. 

Wilt u er ook voor zorgen dat uw kind vrijdag een goedwerkende fiets bij zich heeft?  

We zullen om 8.15 uur verzamelen en om 8.30 uur van school vertrekken. We hopen daarom ook dat 

alle kinderen op tijd op school aanwezig zullen zijn.  

 

Fonny is nog ziek 

Door ziekte van Fonny zult u gemerkt hebben dat wij soms niet altijd even snel bereikbaar zijn. Wij 

proberen dit natuurlijk zo goed mogelijk op te vangen. Heeft u een dringende vraag, dan kunt u hier 

de groepsleerkracht ook een Parro bericht over sturen. Ons excuus voor het ongemak en we hopen 

natuurlijk dat Fonny ook snel weer beter is. In de tussentijd proberen we iemand te vinden die wat 

administratieve taken kan overnemen van Fonny.  

 

Stand van zaken vijf gelijke dagen model 

Voor de herfstvakantie hebben wij u in de nieuwsbrief laten weten dat wij na de kerstvakantie over 

willen stappen op het vijf gelijke dagen model. Na de kerstvakantie zullen wij hier dan ook mee van 

start gaan.  

De tijd tot de kerstvakantie nemen wij, om te kijken hoe wij dit vorm gaan geven.  

Inmiddels hebben wij ook contact gehad met Beweegwijs, een organisatie die de school helpt om het 

buitenspelen tijdens de pauzes vorm te geven.  

Beweegwijs heeft een methode ontwikkelt om kinderen te leren om samen te spelen tijdens het 

buitenspelen.  

Wij zijn aan het onderzoeken of en hoe wij dit in kunnen gaan zetten tijdens de pauzes, wanneer wij 

overgaan op het vijf gelijke dagen model.  

 

Vacature MR lid  

MR vacature  

Voor de oudergeleding komt er in de MR een plek beschikbaar, omdat Sheen leerkracht bij ons op 

school is geworden. Hieronder vindt u een oproep van de MR om deel te nemen.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Beste Ouders,   

  

De Medezeggenschapsraad is op zoek naar een (nieuw te verkiezen) enthousiast lid. Volgens de   

aftreedlijst is er een vacature binnen de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad opengesteld.   

  

Algemene informatie   

De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 leden uit het team.   

 

Wat zijn de taken?   

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de   

medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat hij heeft te   

allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.   

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:   

• Verbetering van het onderwijs   

• Personeelsbezetting   

• Het schoolplan   

• De besteding van geld en gebouwen   

• Het vaststellen van vakanties en vrije dagen   

• Communicatie en betrokkenheid naar ouders  ‘ 

 

Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:   

• Instemmingsrecht   

Het instemmingsrecht wil zeggen dat het bevoegd gezag voor bepaalde in het reglement van de MR   

genoemde besluiten vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het   

besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.   

• Adviesrecht   

Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden   

het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het   

aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich   

neerleggen.   

 

Mocht u interesse hebben om lid te worden van de medezeggenschapsraad en het leuk vinden om 

een actieve bijdrage te leveren om mee te denken voor de school, dan kunt u uw reactie sturen naar 

Malti. Haar mailadres is m.mahangoe@bijlmerhorst.nl  

 

 

Bij deze hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben. Schroom niet om ons vragen te stellen als 

iets onduidelijk is. Mocht u ouders kennen die meer uitleg nodig hebben, schroom ook niet om hen 

naar de school te verwijzen.   

  

Ik wens u verder een prettige dag.  

  

Vriendelijke groeten,  

namens team Bijlmerhorst,  

  

Doanh Doanh Truong    

mailto:m.mahangoe@bijlmerhorst.nl

