Nieuwsbrief 8
Activiteiten
19 december
22 december
25 december t/m
5 januari
8 januari

Bureau HALT vuurwerkvoorlichting
groep 8
Kerstviering
(Alle leerlingen ‘s middags vrij)
Kerstvakantie
Luizencontrole

Kerst
Dit jaar heeft de oudervereniging met een aantal enthousiaste leerlingen een kerstmusical
ingestudeerd. Tijdens de kerstviering volgende week vrijdagochtend wordt deze musical opgevoerd
en kunnen we alvast in de kerstsfeer komen.
Oudervereniging en hulpouders, dank voor alle inspanningen en alle hulp, fijn dat we steeds op jullie
een beroep mogen doen!
Wij wensen alle ouders en kinderen heel fijne feestdagen toe en een geweldig 2018!
Team basisschool De Vijfhoeven

Oproep verkiezing MR-ouderlid
Ouder gezocht voor de MR:
Meepraten op school? In de MR natuurlijk!
Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen.
In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Op De Vijfhoeven bestaat
zowel de personeels- als de oudergeleding uit 2 leden.

Wat doet een MR?
De MR denkt mee met het schoolbestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten
instemmings- of adviesrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder
instemming van de MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de visie van de school, nieuwbouw en
sponsoring. Een goed functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage
leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school.
Vacature oudergeleding
Eind van het schooljaar 2016/2017 is voor Joost Klerks, lid van de oudergeleding, zijn 3-jarige termijn
geëindigd. Zijn lidmaatschap is overgenomen door Linda Akkermans. Daarnaast eindigt ook voor
Maike Verhoeven haar 3-jarige termijn. Hierdoor ontstaat begin 2018 een nieuwe vacature waar we
een enthousiaste ouder voor zoeken.
Wie mogen er lid worden?
Alle ouders (of voogden) met een kind op De Vijfhoeven kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen.
De enige eis is dat zij vanuit betrokkenheid met de school mee willen denken over schoolbeleid en
realisatie.
Hoe kunt u lid worden?
Bij meerdere kandidaten kiezen ouders de kandidaat voor de oudergeleding, teamleden kiezen de
personeelsgeleding.
Waarom zou u in de MR gaan?
Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op De Vijfhoeven. U bent
nauw betrokken bij de school, kunt meepraten en -beslissen over het beleid, krijgt meer contact met
andere ouders, het team en het bestuur en doet op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan
ervaring op. Afgelopen jaren heeft de MR de Vijfhoeven bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan
(adviseren over) de directievoering binnen Scala en de Vijfhoeven. Andere zaken waarin de MR heeft
kunnen meedenken zijn de eigen identiteit van De Vijfhoeven, het Schoolplein Actie Team, het
sponsorbeleid alsmede de verdere professionalisering van het school- en taakbeleid.
Wilt u meer weten over de MR?
Dan is de “Ik in de MR?!”-brochure (Brochure voor ouders in de MR van de basisschool) voor u
interessant. Deze brochure is te downloaden via de website van de WMS (Wet Medezeggenschap op
Scholen) via de volgende link: http://www.infowms.nl/fileadmin/wms/ouderbo.pdf.
Heeft u nog vragen?
Voor verdere informatie of vragen kunt u zich wenden tot ouders die momenteel zitting hebben in
de MR:
- Maike Verhoeven (moeder van Fenne in groep 4 en Jinte in groep 7); bereikbaar via
mai.verhoeven@hotmail.com
en/of,
- Linda Akkermans (moeder van Bob in groep 1/2); bereikbaar via l.akkermans@BD.nl
Geïnteresseerd?
Meldt u zich dan als kandidaat aan via een e-mail naar mai.verhoeven@hotmail.com met als titel
MR-kandidaat/oudergeleding. Voeg een korte tekst toe waarin u zich voorstelt als kandidaat (met
foto) en geef aan waarom u zich kandidaat stelt. Deze informatie gebruiken wij om de ouders te
informeren in de volgende nieuwsbrief.

Allerlei
Kerstbericht van Mariënkroon!
Ook dit jaar zal er op het grote binnenplein van Abdij Mariënkroon weer een levensechte kerststal
staan! (Dagelijks te bezoeken vanaf 10 december tot 6 januari.) In de toren van Honsoirde is ook
weer de grote kerststallententoonstelling met kerstgroepen vanuit alle wereldlanden.
In de week van 18 t/m vrijdag 22 december zetten wij onze poort wijd open voor alle
basisschoolkinderen. Scholen kunnen met de leerlingen komen kijken naar de stalletjes en met elkaar
iets van het kerstfeest beleven! Ze kunnen er voor kiezen met alle groepen te komen, of met enkele
groepen van de school. Er is veel mogelijk. Luisteren naar een mooi kersverhaal in de versierde
kapel... Lekker chocolademelk drinken.... Een kerstkoek eten in de gerestaureerde kruisgang....
De tentoonstelling bekijken in de donjon…. En zelfs een eenvoudig lichtje maken voor bij de stal!
Even een belletje naar ons maakt dat we niet met te veel kinderen tegelijk komen en dat wij een
beetje kunnen plannen.
En vooral willen wij jullie allemaal attenderen op de verlichte kerstoptocht over het terrein op
woensdagavond 20 december waar alle ouders en kinderen zeer welkom zijn en de glühwein en
kersthapjes op jullie wachten. Inlichtingen en reserveren kan via Marlies Bolsius (Tel: 06-5609020)

