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Sinterklaas op school
Oudergesprekken (facultatief)
Oudergesprekken (facultatief)
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Even bijpraten
Als goede buur willen we, daar waar we kunnen, iets betekenen voor hen. Vandaar mijn vraag aan u voor
aandacht voor het volgende. Nu het weer kouder en natter aan het worden is, worden er vaker kinderen met de
auto gebracht en gehaald. Bij het parkeren van de auto’s worden regelmatig opritten van huizen geblokkeerd en
worden er zelfs auto’s op privégrond gezet. Bewoners hebben mij gevraagd om iedereen hier weer even bewust
van te maken, aangezien ze regelmatig voor onaangename verrassingen komen te staan als ze zelf hun oprit willen
verlaten om naar het werk of een afspraak te gaan. Ik hoop op uw medewerking hierin. Alvast bedankt
Hoewel Sinterklaas pas net in het land is, zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor kerstmis. Ondanks alle
maatregelen willen we ook hier samen met de kinderen een feest van maken. We zijn aan het onderzoeken hoe we
toch een kerstmarkt kunnen organiseren, maar dan online. De reden hiervoor is dat we vanuit goed burgerschap
een bijdrage willen leveren aan de voedselbank van de gemeente Venlo. Een deel van de verdiensten worden aan
de voedselbank gedoneerd. Daarnaast doen we mee aan de scholenactie, in de week van 14 t/m 18 december, de
week vóór de kerstvakantie. Er zijn in onze gemeente en ook in Belfeld steeds meer mensen die een beroep
moeten doen op de voedselbank en daar willen we een steentje aan bijdragen. We vragen aan iedereen om in die
week één houdbaar product mee te brengen naar school. Daarbij kunt u denken aan thee/koffie, suiker, macaroni,
spaghetti, mie of vermicelli, bami, rijst ,soepen en sauzen, groenten in blik of glas, jam, pindakaas, hagelslag, olie of
boter en ook lang houdbare zuivel. We verzamelen alle spulletjes coronaproof op school en aan het einde van die
week wordt alles opgehaald en kunnen een heleboel mensen blij gemaakt worden. Mogen we ook op u rekenen?
Verder hadden we deze week helaas te maken met het uitvallen van 2 collega’s; bij een collega was er sprake van
een positieve coronatest, de andere collega moest in quarantaine. Voor het eerst in 4 weken moest er weer een
groep thuiswerken. Het was een kwestie van tijd. We wensen natuurlijk in de eerste plaats juf Janou heel veel
beterschap en hopen dat juf Lieke goed uit de quarantaine komt.
Hartelijke groeten,
Anouk van Lierop
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MR nieuws
Mr vergadering 12-11-20
Ook deze vergadering houden we op veilige afstand middels een digitale bijeenkomst. Daar we nog geen officiële
voorzitter hebben na het vertrek van Joop gaan we om beurten de vergadering voorzitten. Vanavond de eer aan
meneer Twan.
Allereerst komen de ervaringen van het continurooster aan bod. De ervaring is op zich positief. Uiteraard zijn er nog
diverse zaken waar de puntjes op de i nog moeten worden gezet. Maar dat gaan we de komende tijd in de gaten
houden en zullen we terug laten komen op onze agenda.
Omdat er nog geen voorzitter is en we deze toch nodig hebben om te tekenen. Is voor dit jaar Juf Lieke als voorzitter
benoemd. Voor de vergaderingen zullen we nog even rouleren.
Daar we ook afscheid hebben genomen van Yvonne waren we zoekende naar een penningmeester. En deze hebben we
snel gevonden in de persoon van Bianca. Een nieuwe ouder in ons midden.
We hebben ook weer goed nieuws. De tweede mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de winterschool is
toegekend! Dit betekent dat 24 kinderen uit groep 7-8 hieraan mee mogen doen. De materialen die hier weer voor
nodig zijn komen weer ten goede aan het ontdeklab. Waar al onze kinderen weer gebruik van kunnen gaan maken in de
toekomst.
De verhoogde ouderbijdrage is ook besproken en we hebben ermee ingestemd om dit bedrag ook in dit bijzondere jaar
toch aan te houden.
We zitten allemaal in een bijzondere periode nu. Maar hoe gaat het nu met Sinterklaas en kerst op school? Nou alles
gaat door alleen net even wat anders. Hoe? Laat je maar verrassen. Met kerst wordt er zelfs een speciale actie opgezet
met heel veel scholen in groot Venlo. En er is samen voor het goede doel de Voedselbank gekozen. We hopen dat het
een groot succes gaat worden.
Het laatste punt op de agenda was het bespreken van de Eindgesprekken van groep 8 van vorig jaar. In dit eindgesprek
wordt aan de ouders gevraagd hoe zij de basisschoolperiode hebben ervaren en of er nog Tips en Tops zijn voor de
school. Er zijn een aantal leuke tips gedeeld die worden meegenomen.

En dan de rondvraag, een korte ronde deze keer daar er 1 iemand afwezig was.
Eveline vraagt nog hoe het staat met het MR budget. Dit omdat we graag de vorig jaar afgelaste Social Media Workshop
nog willen gaan doen. Anouk kijkt het even na zodat we hier vlug mee aan de slag kunnen.
Dat was het weer voor deze keer. Twan bedankt iedereen vanuit zijn voorzittersrol en 21 januari zien we ons weer!
Met vriendelijke groet,
Namens de MR Bart Bongaerts
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