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Beste ouder(s), verzorger(s), 
Het schooljaar vordert in rap tempo. We zijn aan onze laatste periode begonnen: een juffendag, 

rapporten, een schoolreisje, de schoolfotograaf, de ouder bedankochtend, de eindmusical en 

barbecue, Hemelvaart en Pinksteren, en nog twee studiedagen. Kortom het is een periode met 

veel activiteiten en onvolledige schoolweken. Voordat we het weten is het zomervakantie, maar 

voor die tijd moet er nog wel het een en ander gebeuren. 

Wij brengen u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.  

 

Personele zaken en formatie volgend schooljaar 
Veel ouders zijn erg benieuwd naar de personele bezetting voor het volgend schooljaar. 

Begrijpelijk, maar uitsluitsel hierover kunnen we echt pas geven op woensdag 19 juni a.s.  

Aan het einde van het schooljaar worden we ieder jaar weer, verrast met onverwachte situaties. 

Soms is dit zelfs na de bekendmaking van groepsverdeling nog het geval, zoals vorig jaar aan de 

orde was.  

Ook dit jaar zijn er voor ons weer een aantal zaken die anders lopen dan we verwacht of 

gepland hadden. Neem eerst de detachering van Raul, aanvankelijk voor twee dagen per week 

naar Bs. De Schelp en uiteindelijk de overstap van naar bs. ‘Het Palet’ in Eindhoven.  

Raul heeft u daarover zelf al geïnformeerd. Raul heeft hier ruim drie jaar gewerkt en veel taken 

van mij overgenomen. Ook met ouders, team en kinderen heeft Raul in de afgelopen drie jaar 

een heel prettig contact opgebouwd. Wij zullen Raul dan ook gaan missen.  

Deze week zal er een vacature worden geplaats voor een nieuwe adjunct directeur.  

Omdat juf Lisanne parttime is gaan werken na haar ouderschapsverlof, is bovendien voor een 

gedeelte van haar werktijdfactor een vacature ontstaan. Hierover worden momenteel ook nog 

gesprekken gevoerd.  Wij hopen op veel respons van kandidaten en houden u uiteraard op de 

hoogte. 

En tot slot: juf Evi (groep 8) hoopt vandaag  haar opleiding aan de Pabo af te sluiten. Wat ons 

betreft is ze al met vlag en wimpel geslaagd!!  

 

Medezeggenschapsraad 
Volgens de statuten waren er dit jaar in de MR twee leden aftredend. Het betrof hier twee 

personeelsleden: Esther Roxs en Mark van Oorschot. Omdat er exact twee nieuwe gegadigden 

vanuit het team waren heeft de MR geen verkiezingen hoeven organiseren. De nieuwe PMR 

leden zijn: Angela van Dijk en Anne Schmeink. Volgend schooljaar hebben we dus weer een 

nieuw samengestelde raad: Vanuit de ouders: Chris van Roon (voorzitter, oudergeleding); 

Christel van de Ven (lid, oudergeleding); Flip Verhagen (lid, oudergeleding); Mayella Vos 

(secretaris, personeelsgeleding) Angela van Dijk (lid, personeelsgeleding) en Anne Schmeink (lid, 

personeelsgeleding).  



 

UIT DE STOKLAND GEKLAPT  6 

 

UDSG 6   23-05-2019 
 

Hartelijk dank voor de prettige samenwerking het afgelopen  schooljaren en voor de aftredende 

leden: voor de afgelopen schooljaren.  

Hopend en vertrouwend op een prettige samenwerking in het nieuwe schooljaar!  

 

Ouder bedankochtend 
Wij zijn ons ervan bewust dat we ontzettend prettig samenwerken met ‘onze’ ouders. Dit is 

geen vanzelfsprekendheid en iets wat we echt koesteren. We kunnen ons gelukkig prijzen met 

altijd veel helpende handen en meedenkende ouders. Dat is niet alleen voor ons prettig maar 

ook voor uw kinderen. Wist u dat divers wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 

kinderen door betrokkenheid van hun ouders bij school beter presteren en zich meer 

welbevinden?  

Reden genoeg om dit te vieren! Wij willen u graag bedanken en we weten dat we u nergens zo 

blij mee maken dan met een optreden van uw eigen kinderen. Dat doen de kinderen graag op 

vrijdag 14 juni a.s. Bij dezen bent u allemaal uitgenodigd.  

10:30 uur Inloop met koffie en gebak  

10:45 uur Aanvang programma 

12:15 uur Afsluiting 

 

Vrije dagen en studiedagen 
N.a.v. een verzoek vanuit de ouderraad zetten we hieronder nog even de a.s. vrije dagen en 

studiedagen op een rijtje. Deze dagen zijn ook terug te vinden onder het kopje “schooltijden en 

vakantierooster” op de website en in de kalender op het ouderportaal. 

 

Hemelvaart: donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei. 

2e Pinksterdag: maandag 10 juni. 

Studiedag: dinsdag 11 juni. 

Studiedag: woensdag 26 juni. 

Vrijdagmiddag 28 juni en 5 juli zijn alle leerlingen vrij! (let op: alleen de middag!) 

 
 

Bag2school  
De kleding inzameling was weer een succes! Dankzij jullie bijdragen hebben we 868kg aan 

kleding opgehaald. 

Dit heeft een bedrag van €260, 40 opgeleverd , dit bedrag komt ten goede aan de activiteiten 

van de school. 
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Allemaal enorm bedankt voor jullie 

bijdragen!! 

Hopelijk kunnen we in de toekomst er 

weer een mooie inzameling van maken. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de OR, 

Kari Roks 

 

 
 


