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Start Kinderboekenweek
Op 2 oktober start de Kinderboekenweek 2019. Het thema dit jaar is 'Op reis'. We gaan het daarbij
vooral hebben over vervoer. De gezamenlijke opening is op woensdag 2 oktober in de ochtend. Ook
zullen de kinderen gezamenlijk met de Citer een middag gaan knutselen.
De afsluiting van de Kinderboekenweek is donderdag 17 oktober van 15.00 tot 16.00 uur. Alle ouders,
opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn bij dezen van harte uitgenodigd!

Ophalen van kleuters.
Na schooltijd komen er drie kleutergroepen naar buiten. Om overzicht te houden of ieder kind
opgehaald wordt en met de goede ouder mee gaat is er ruimte nodig. Ondanks herhaaldelijk verzoek
om niet te dicht op de deur te gaan staan blijft de ruimte te beperkt voor de leerkrachten om goed
overzicht te hebben.
Er staat nu een rode streep op het schoolplein, vanaf de hoek van de peuterspeelzaal naar het
kantoor van juf Andrea. Het verzoek is om achter de lijn te blijven. U helpt ons enorm door zich aan
deze afspraak te houden. Wilt u elkaar er ook (vriendelijk) op wijzen?

Honden op het plein zijn niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om met een hond op het schoolplein te lopen. Wij willen dit
niet, omdat sommige kinderen er bang voor zijn. Ook maken kinderen onverwachte
bewegingen waar honden van kunnen schrikken en gevaarlijk kunnen reageren.
Wilt u indien u een hond meeneemt naar school buiten het schoolterrein blijven
wachten? U kunt met uw kind afspreken waar u staat. U hoeft geen angst te hebben
dat uw kind u niet vindt. Het is nog nooit gebeurd dat een kind zijn / haar ouder niet
kon vinden. Het is al vaak gebeurd dat een hele lieve hond, die nooit iets doet, toch
vanwege een schrikreactie een kind bijt. Dit willen wij net als u voorkomen.

Verkiezingen Medezeggenschapsraad
In december van dit schooljaar zal de zittingstermijn voor de periode van 3 jaar van een tweetal leden
uit de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) aflopen. Het betreft hier de zittingstermijn
van Jeroen Scheper en Christine de Wit. Beide leden hebben aangegeven zich graag herkiesbaar te
willen stellen. Uiteraard biedt dit eveneens de mogelijkheid voor andere ouders/verzorgers, die het
leuk zouden vinden mee te praten over diverse schoolaangelegenheden, om deel te nemen aan de
verkiezingen en wellicht ook zitting te kunnen nemen in de MR (conform het Reglement MR).
Uiteraard is het daarom voor alle ouders/verzorgers goed te weten wat de MR is, hoe de
samenstelling is en wat de verkiezingen inhouden.
Wat is de MR?
De MR, bestaande uit een gelijk aantal leerkrachten
en ouders/verzorgers, denkt en beslist mee over
(algemene) schoolzaken en levert daarmee een
bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op
school. De MR vergadert daarvoor ongeveer eens
per zes weken en heeft regelmatig overleg met de
directie en/of het schoolbestuur. Er kunnen hierbij
aangelegenheden zijn waarbij advies of instemming
gegeven wordt door de leden van de MR. Tevens kunnen ouders/verzorgers van leerlingen de MR
inschakelen om belangrijke (algemene) aangelegenheden voor de school aan de orde te brengen.
Samenstelling MR
De oudergeleding bestaat thans uit: Christine de Wit (secretaris), Alex Buitenwerf, Jeroen Scheper en
Michel Rosema. De lerarengeleding wordt momenteel vertegenwoordigd door Esther Smits
(voorzitter), Astrid Faber, Mirjan Hiemstra en Nanda van der Wal.
Verkiezingen
Ieder MR-lid heeft voor een periode van 3 jaar zitting in de MR. Wanneer de zittingsperiode van één of
meerdere leden afloopt, zullen er verkiezingen worden uitgeschreven. Op dit moment loopt de
zittingstermijn van een tweetal leden uit de oudergeleding van onze MR af. Dit betekent dat er de
mogelijkheid is voor andere ouders/verzorgers om zich aan te melden en eventueel als nieuw MR-lid
toe te treden voor een volledige of gedeeltelijke periode. Voor de MR-leden van wie de
zittingsperiode afloopt, bestaat tevens de mogelijkheid zich herkiesbaar te stellen. Mochten er
meerdere aanmeldingen voor de MR zijn, dan zal er een verkiezing worden gehouden. De verkiezing
zal vervolgens plaatsvinden bij geheime, schriftelijke stemming. Te zijner tijd zullen de
ouders/verzorgers een lijst van de personen waarop gestemd kan worden ontvangen.
Aanmelden
Welke enthousiaste ouders/verzorgers zouden het leuk vinden mee te praten en te
denken over diverse schoolaangelegenheden en graag lid willen worden van de MR
binnen onze school? Meld je dan aan voor de verkiezingen!
Mocht je alsnog meer willen weten over wat het MR-lidmaatschap betekent, dan
kun je uiteraard altijd bij een van bovenstaande leden terecht.
Aanmelden kan middels het versturen van een e-mailbericht met motivatie aan de
MR via: mr-jla@marenland.org Dit kan tot en met woensdag 16 oktober a.s.
Wij zullen zo snel mogelijk na voornoemde datum aangeven welke ouders/verzorgers zich hebben
aangemeld en hoe de gang van zaken omtrent de verkiezingen vervolgens verder zal verlopen.

Corso 2020
De papiercorso van 2019 is nog maar net achter de rug, maar we zijn nu al bezig om de Papiercorso
van 2020 op te starten. In ons corso team stoppen verschillende ouders en daarom zijn wij naarstig
op zoek naar ouders die ons willen helpen.
We zoeken op dit moment ouders die ons willen helpen in het bouwteam. Dit houdt in dat we nog een
paar handige mensen nodig hebben om de corsowagen op te bouwen. Zonder deze ouders is er geen
corsowagen, dus we hebben ze heel hard nodig. Heb je nog een avondje vrij in de week
(of in de 2 weken) en wil je er samen met ons voor zorgen dat we een fantastische kar
kunnen laten zien, laat het ons dan snel weten. Je kunt ons bereiken via ons nieuwe
email adres: papiercorsojanligthart@gmail.com Jullie kunnen ons ook vinden op onze
nieuwe facebookpagina waarop we jullie graag op de hoogte houden: janligthart corso

Activiteiten De Jonge Onderzoekers Eemsdelta ook
beschikbaar via webshop Kans voor uw Kind
Sinds de start van dit schooljaar kunnen kinderen en
jongeren weer meedoen aan het cursusaanbod van De Jonge Onderzoekers in Appingedam. De
activiteiten van De Jonge Onderzoekers Eemsdelta zijn nu ook beschikbaar binnen de webshop
‘Kans voor uw kind’. Ouders kunnen via de webshop hun kind opgeven voor een cursus
programmeren of een cursus hout en elektronica. Kans voor uw kind is bedoeld voor gezinnen met
een inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm. Het aanbod van De Jonge Onderzoekers
Eemsdelta vindt u op https://www.kansvooruwkind.nl/vrije-tijd-cat/

Sportpret
Sportpret is voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar met een handicap.

