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Agenda
21 mei
22 mei
1 juni
2 juni t/m 5 juni

Hemelvaart (leerlingen vrij)
Leerlingen vrij
Pinksteren (leerlingen vrij)
gewone lesdagen, zie stukje studiedagen in de week van Pinksteren

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,

Afgelopen maandag zijn wij begonnen met het opstarten van het onderwijs op school binnen
de nieuwe regels van het RIVM. Het is voor ons fijn om alle kinderen in goede gezondheid
terug in de klas te zien. Ook is het vertederend te zien hoe sommige kinderen de eerste
dagen naar elkaar toe rende en elkaar omhelsden omdat zij elkaar zo lang niet hebben
gezien. We hopen dat de situatie snel verder versoepeld kan worden zodat de kinderen ook
de andere kinderen in de klas weer kunnen zien.
Daarnaast nogmaals ons compliment naar jullie als ouders. Het is fijn om te zien dat jullie
goed met de kinderen hebben gesproken over de richtlijnen die nu gelden op school, dat de
kinderen zich hier netjes aan houden en dat ook jullie je houden aan de richtlijnen die we
momenteel hanteren.
We snappen dat dit in sommige situaties lastig kan zijn, bijvoorbeeld bij kinderen die nog
maar net naar school gaan of kinderen die moeite hebben om na de lange tijd van
afwezigheid weer naar school te gaan. Daarom is het voor ons mooi om te zien dat u het
vertrouwen in ons heeft dat wij ons best doen om de kinderen zo goed mogelijk op te
vangen!
De directie

Noodopvang vrijdag 22 mei
Voor ouders die gebruik maken van de noodopvang graag uw aandacht voor het volgende:
Volgende week donderdag is de school gesloten i.v.m. Hemelvaart. Ook op vrijdag 22 mei is de
school gesloten. De noodopvang gaat op deze vrijdag wel door. Mocht u op deze dag gebruik willen
maken van de noodopvang, dan dient u contact op te nemen met BSO Bijdehand.

Studiedagen in de week van Pinksteren (dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni)
In de eerste week van juni staat er een week vrij gepland i.v.m. studiedagen van het team. Gezien de
afgelopen periode met het thuisonderwijs is er in overleg met de medezeggenschapsraad besloten
deze dagen om te zetten in lestijd.
Wij verwachten deze week de kinderen op school tenzij u als ouder al een vakantie gepland heeft.
Om in beeld te hebben welke kinderen aanwezig of afwezig zijn, wil ik de ouders die al een vakantie
gepland hebben vragen een mail te sturen naar de groepsleerkracht. Als u in de mail aangeeft dat uw
kind(eren) in de week van 2 juni t/m 5 juni afwezig zijn, dan zijn wij als school goed op de hoogte.
Als wij na 1 juni doorgaan met het lesprogramma zoals deze nu staat, waarbij de kinderen dus twee
dagen naar school gaan, dan verzorgen wij deze week ook gewoon de noodopvang voor kinderen.
Maakt u gebruik van de BSO? Geef dit dan aan hen door. Zij zijn al op de hoogte van deze
verandering, maar weten dan hoeveel kinderen hiervan gebruik maken.

Oproep vanuit de GMR
Gezocht: ouders die het beste voor hun kind willen
Zoals u vast wel weet zijn er binnen het onderwijs in Nederland een paar officiële kanalen voor u als
ouder om invloed uit te kunnen oefenen. Zo kent u vast de medezeggenschapsraad (MR) waar u zich
actief kunt bezighouden met zaken die op school spelen. De school van uw kind is ook nog eens
onderdeel van een scholengroep, welke ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
heeft. Hier kunt u direct bijdragen aan en invloed uitoefenen op het beleid van de hele scholengroep.
En dus ook het beleid bij u op school.
Zelf zit ik hier nu een klein jaartje in. We komen ongeveer 6 tot 8 keer per jaar ‘s avonds bij elkaar.
Het afgelopen jaar in de GMR van Scholengroep Holland:
· was er elke vergadering gezelligheid, soms zelfs met versgebakken cake;
· waren we actief betrokken bij de sollicitatieprocedure van directeuren en bestuurder;
· was er veel professionaliteit, juist ook door een grotere groep ouders met een diverse achtergrond;
· mochten we deelnemen aan een ‘heisessie’ over de toekomstige richting van de scholen: “wat vindt
u voor uw kind belangrijk?”;
· spraken we soms over best lastige zaken die op scholen spelen;
· kon ik kennismaken met een zeer ervaren (school)bestuurder en hier ook professioneel gezien van
groeien.
We hebben in de GMR 7 ouderplekken. Echter zijn nog niet alle stoelen bezet! Kortom er is nog te
weinig invloed vanuit ouders!!

Lijkt het u wat? Mail dan eens vrijblijvend naar gmr@scholengroepholland.nl.
Hartelijke groet,
Edgar Wieringa (secretaris GMR, 3 kinderen op de basisschool, 2 op de Meander Delfgauw)

Initiatief van een leerling
Ook kinderen zijn blij dat de school weer open is. Zie hier een lieve brief die we van een leerling uit
groep 3 hebben gekregen.

