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Even bijpraten
Na een heerlijk begin van de week qua temperatuur, zijn we nu in wat druileriger weer terecht gekomen. Gelukkig
gebeuren er ook hartverwarmende dingen. Zo zien we langzamerhand de coronakapsels, inclusief die van mezelf,
weer langzamerhand transformeren in kapsels zoals we ze graag hebben.
Ook een heugelijk nieuwtje is dat Sam uit groep 8 heeft meegedaan aan een prijsvraag van het Grescollege. Het
aantal chocolade paaseitjes in een grote glazen pot moest geraden worden. En dankzij het goede ruimtelijke inzicht
van Sam is hij de winnaar geworden. Het waren er 635 en hij had het aantal op 640 geschat. Hij zat er slechts 5
eitjes naast. En wat denk je? Sam kreeg ze alle 635 als prijs mee naar huis. Bovendien werden al zijn klasgenoten
ook op iets lekkers getrakteerd. Hieronder een foto van de overhandiging (natuurlijk coronaproof) die
donderdagmorgen plaatsvond. Proficiat Sam!!! Hij heeft zelf nog een stukje hierover geschreven.
Verder in deze nieuwsflits weer een verslag van de MR. Deze keer hadden we een toehoorder. Wat er allemaal
besproken is, leest u hieronder.
En we hebben het vakantierooster voor het volgend schooljaar al binnen. Hieronder treft u dit aan.
Tot slot is Asito begonnen met een actie om kinderen meer bewust te maken van een schone werkplek. Voor een
opgeruimde klas kunnen er glansmuntjes verdiend worden. Deze muntjes kunnen verzilverd worden voor
bijvoorbeeld een mooi boek voor de klas. Deze actie loopt tot halverwege april en de kinderen zijn vol
enthousiasme ermee aan de slag gegaan. De eerste glansmunten zijn inmiddels binnen.

Dit was het voor deze week.

Hartelijke groeten,
Anouk van Lierop
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MR nieuws
Mr vergadering 21-01-21
Inmiddels is het nieuwe jaar alweer in volle gang. Maar ook dit jaar zal nog een bijzonder jaar worden. Mijn excuses dat
dit verslag wat langer op zich liet wachten. Maar ook bij ons thuis is het nog druk genoeg. Niet alleen met werk maar
ook zeker met thuis onderwijs. En vanuit de MR dan ook een compliment naar iedereen: kinderen,
ouders en leerkrachten jullie hebben allemaal een mooi plakplaatje verdiend!
Uiteraard is ons eerste punt de ervaringen met het thuis onderwijs. Het blijkt toch zeker ook voor de leerkrachten een
echte uitdaging. Gedurende de hele dag zijn zij bezig om onze kinderen juist te begeleiden. En dan ook nog alle vakken
kris kras door elkaar. Want ja de ene leerling start met taal en heeft een vraag, maar de ander heeft een moeilijke
rekensom. Ze blijven dus continu aan. En dan zijn er ook nog leerkrachten met eigen kinderen die thuis rond lopen. Dus
al met al best pittig. We hopen allemaal dat de scholen weer snel open mogen. En gelukkig is dit al gebeurd op het
moment dat jullie dit lezen.
Verder zou er in deze periode ook gestart worden met de winterschool. Dit na het succes van de zomerschool. Maar
helaas wordt dit nog even uitgesteld tot een later tijdstip.
Wel heeft de kerstmarkt plaats gevonden en heeft dit tot een mooi resultaat voor de voedselbank geleid. Wel ca 400
houdbare producten en een geldbedrag van ca €1000,00 op gehaald met knutselwerkjes en donaties. Daar mogen we
samen wel weer trots op zijn.
Uiteraard wordt er in deze moeilijke tijd ook naar de toekomst gekeken middels het 90 dagen plan. Onderwerpen die
we besproken hebben zijn: Ontwikkelingsperspectief (mooi woord voor Scrabble) en het rapport. Dit laatste zal ook
weer in een tekstuele variant binnenkort aan uw kind worden mee gegeven.
Verder is er een nieuw beleid besproken ivm de sollicitatie procedure. Voorheen werd dit centraal geregeld door een
commissie. Maar vanaf heden heeft de school hier meer inbreng in wie er geplaatst gaat worden. Een positieve
ontwikkeling denk ik.
Voor volgend jaar is de formatie nog niet rond maar ziet het er naar uit dat er 1 leerkracht extra bij komt op Kom.mijn.
Maar hoe deze exact wordt ingevuld is nog niet bekend.
Als laatste wil ik graag nog melden dat we vandaag een gast erbij hadden. Dhr. Ouchen wilde graag een keer onze
vergadering bij wonen. Dus ook hij was digitaal aanwezig. Erg leuk om te zien dat ouders betrokken zijn bij wat er
allemaal gebeurd op de school van hun kinderen. Heeft u ook een keer interesse om mee te luisteren tijdens onze
bijeenkomst. Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan eventueel via Mr@kommijn.kerobei.nl
Namens de MR,
Bart Bongaerts

Paaseitjes in overvloed
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Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie

maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021

Kerstvakantie

maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

Carnaval

maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022

Pasen

maandag 18 april 2022

Meivakantie

maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022

Koningsdag

woensdag 27 april 2022 (valt in meivakantie)

Hemelvaart

donderdag 26 mei 2022 t/m vrijdag 27 mei 2022

Pinksteren

maandag 6 juni 2022

Zomervakantie

maandag 25 juli 2022 t/m vrijdag 2 september 2022
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