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Goedemiddag 

Een spannende, maar zeker ook gezellige tijd is aangebroken. De sint en zijn pieten zijn in het land. 

Maandag was ineens de techniekruimte omgetoverd tot een echte “schatkamer”. De sint en zijn 

pieten hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 gevraagd om zelf hun cadeau uit te kiezen. Dit om 

ervoor de zorgen dat iedereen een passend cadeau krijgt. De kinderen waren onder de indruk en erg 

enthousiast over het feit dat ze hun eigen keuze mochten maken. 

De groepen 5 t/m 8 hebben inmiddels geld ontvangen om de sint te helpen met het kopen van 

cadeautjes. In de vorige nieuwsbrief stond hierover alle informatie. 

 

Deze week heb ik bericht ontvangen van de onderwijsinspectie. Zij 

komen onze school bezoeken op 14 januari 2020. Het betreft een 

themaonderzoek “didactisch handelen”. Zij voeren dit onderzoek uit op 

scholen om informatie op te halen vanwege hun taak toezicht te 

houden op het onderwijsstelsel. Deze informatie vormt een van de bronnen voor de 'Staat van het 

Onderwijs' dat jaarlijks in april verschijnt. Daarnaast geven we ze met het bezoek invulling aan de 

verplichting om elke basisschool in Nederland tenminste één keer in de vier jaar te bezoeken. Het 

onderzoek neemt een ochtend in beslag. Zij gaan in gesprek met de directeur, bezoeken de groepen 

en voeren nadien een reflectiegesprek met het team.  

Wij zijn trots op wat we hebben bereikt en laten dat op deze dag graag zien. Ook weten we wat ons 

nog te doen staat, dat staat beschreven in ons jaarplan. Naast de complimenten ontvangen we ook 

graag de feedback van de onderwijsinspectie, zodat we ons verder kunnen ontwikkelen. In de 

nieuwsbrief zal ik jullie te zijner tijd informeren over de uitkomsten van dit bezoek. 

 

Ik wens jullie, mede namens het team, een prettig weekend toe.  

Kim van den Berg 

 

Kijkles Judo groep 3 en 4 

Afgelopen maandag kon de laatste judoles en tevens kijkles voor ouders niet doorgaan i.v.m. ziekte 

van de judolerares. Gelukkig is ze weer beter. We willen jullie nogmaals uitnodigen om a.s. maandag 

te komen kijken. De judoles van groep 3 is om 12.45 uur en van groep 4 om 13.45 uur.  Tot dan! 

 

 

Oproep Luizenouders 

De groep luizenouders is dringend op zoek naar versterking. Iedere 

woensdagochtend na een vakantie controleert deze groep alle 

kinderen op hoofdluis. Dit kost ongeveer een uur. Uiteraard geldt 

hierbij hoe groter de groep is, hoe sneller we klaar zijn met de controle. 

Wil je helpen met de luizencontrole, laat dit dan weten aan Inge 

Ordelmans (ingeraspe@gmail.com of 06-16813430). 
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Oproep nieuwe MR-leden  

Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar enthousiaste 

ouders die zitting willen nemen in de oudergeleding. We zoeken 

ouders die zich vanaf het begin van het nieuwe schooljaar 

(2020/2021) voor een termijn van 3 jaar beschikbaar willen 

stellen. 

We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te 

stellen. Dus lijkt het je wat om mee te denken en het beleid van school kritisch te volgen, geef je dan 

nu op! 

Mocht je vragen hebben over de MR of wil je een vergadering bijwonen om te kijken of dit iets voor 

je is, mail dan naar mr@ikcdekameleon.nl of je kunt een van de leden van de oudergeleding 

aanspreken.  

De huidige oudergeleding bestaat uit: 

Inge Ordelmans  

Liedeke Simonetti 

Ina Haarhuis aftredend maar niet herkiesbaar. 

 

Je kunt je kandidaat stellen door een mail met motivatie te sturen naar mr@ikcdekameleon.nl voor 

29 februari. 

Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen uitgeschreven. 

Wat doet de MR? 

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen 

(WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een 

afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR denkt mee met de directie van de 

school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen, 

de keuzen van een lesmethode en de veiligheid op school. 

De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en 

instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. 

Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft 

instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget 

en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Voor sommige zaken heeft de 

oudergeleding instemmingsrecht en de leerkrachtgeleding adviesrecht of andersom. 

 

 

Kleurplaat om de natuur te helpen 

De provincie Overijssel is deze week van start gegaan met een grootschalige natuuractie. 

Zij roepen zoveel mogelijk kinderen op om hieraan mee te doen. 

Help jij, net als heel veel andere basisschoolleerlingen, ook mee om een fijne schuilplaats te 

maken voor egels, lieveheersbeestjes en kikkers in jouw tuin?  

Je maakt daarmee kans om met je hele klas naar de Apenheul te gaan! 

Voor meer informatie en om de kleurplaat te downloaden zie: 

https://www.natuurvoorelkaar.nl/media/uploads/Kleurplaat.pdf 
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Nieuw op de website 

Het volgende bericht is op de website geplaatst: 

- Kleuterkerk zondag 1 december 2019 

 

 

 

 

 

 

30 november  Ophaaldag oud papier 

05 december  Sinterklaas, alle leerlingen zijn om 12.15 uur vrij 

06 december  Studiedag, alle leerlingen vrij 

19 december  Groepen 1 en 2 zijn om 12.15 vrij   

19 december  ’s Avonds kerstviering 

20 december  Alle leerlingen zijn om 12.15 uur vrij en start kerstvakantie 

06 januari  1e schooldag in 2020 

24 januari  Groepen 1 en 2 zijn vrij 

27 januari  Basketbaltoernooi groep 7 en 8 

 

 

 

Vragen? 

Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken aangaande 

jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze vragen aan 

ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.   


