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Het jaar schiet alweer een aardig eind op; Sinterklaas is weer in het land en op de radio word je weer
overspoeld met reclame van ziektekostenverzekeraars. In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:





Uitslag ouderraadpleging Andere Schooltijden
Bezoek Rijksmuseum
Traktaties
Kalender

Uitslag ouderraadpleging Andere Schooltijden
De enveloppen voor de ouderraadpleging betreffende Andere Schooltijden konden tot en met vrijdag 16
november ingeleverd worden.
In totaal konden er 70 stemmen uitgebracht worden. Er zijn 70 stemformulieren ingeleverd, dus een
respons van 100%, dat is heel mooi.
De uitslag van de ouderraadpleging is dat er 13
stemmen tegen en 57 stemmen voor invoering
van de andere schooltijden zijn.
Uit deze uitslag concluderen wij dat een
overgroot deel van de ouders voorstander is
van het invoeren van de nieuwe schooltijden.
Om deze reden adviseert de oudergeleding van
de MR om met ingang van schooljaar 20192020 de nieuwe schooltijden wel in te voeren.
Met de kanttekening dat de oudergeleding van
de MR onmiddellijk bij invoering van de nieuwe
tijden een datum vastlegt voor een gedegen
evaluatie (bijvoorbeeld na 3 maanden).

Bezoek Rijksmuseum
Maandag 19 november gingen de kinderen van
groep 6, 7 en 8 met de bus naar het
Rijksmuseum om daar een rondleiding te
krijgen en te leren en te ervaren over de
Gouden Eeuw. Hoewel het bezoek zelf niet
langer dan 2 uur was, was het toch een
geslaagde dag waar veel kinderen dingen
hebben geleerd die ze nog niet wisten.
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Traktaties
Voor de meeste kinderen is trakteren op de verjaardag een erg leuke gebeurtenis, waar door de
kinderen (en vaak de ouders) veel tijd in wordt gestoken. Ook de meesters en juffen zijn niet vies van
een traktatie op zijn tijd.
Hoewel we hier op school niet echt een ‘traktatieprotocol’ hebben (een woord dat sinds De
Luizenmoeder hard op weg is om een plaats in de Nederlandse taal te verwerven), vinden wij het toch
belangrijk om te vermelden dat wij als leerkrachten verwijzen naar de richtlijnen van het
Voedingscentrum wanneer er vragen komen over traktaties (https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijnkind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/traktaties-en-kinderfeest.aspx)

Kalender

Dinsdag 27 november
Donderdag 29 november
Woensdag 5 december
Zaterdag 22 december t/m
zondag 6 januari

Sinteklazemearke groep 5 t/m 8
Oud papier
Sinterklaas op school
Kerstvakantie
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