
   
 

   
 

 9l 

 

                                            

 

 
 

 
 
   

 
Lampionnenshow gaat niet door 
In verband met de ontwikkelingen op coronagebied gaat de lampionnenshow 
helaas niet door. 
 
 

Hulp gezocht bij het snijden en verdelen van groente en fruit 
Onze school doet mee met het EU-Schoolfruit- en Groenteprogramma. Het 
programma loopt van 15 november tot en met 22 april. 
Wie wil meehelpen met het snijden en verdelen van de groente en fruit? Je 
kunt je aanmelden via jla@marenland.org.  
Op dinsdag wordt de groente en het fruit gebracht. Alle leerlingen krijgen op 
woensdag, donderdag en vrijdag fruit en groente in de klas. 
 
 
 

Even voorstellen…Leonie Bos 
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Leonie Bos, ik ben 18 jaar en ik 
kom uit Delfzijl. Ik zit in mijn 3e jaar van de opleiding onderwijsassistent op het                                               
Noorderpoort college in Groningen. Ik loop dit jaar stage bij groep 3A bij juf 
Marianne op de maandag en dinsdag. Hier ben ik het gehele jaar. Ik hoop veel te 
leren in deze klas en ik heb er ontzettend veel zin in.  
Mocht u nog vragen hebben dan kan u die altijd stellen!  
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Fluor spoelen 
In overleg hebben we besloten om niet meer fluor te spoelen op school. Het kost best veel tijd om 
alle groepen bij langs te gaan om de fluor uit te delen en het vinden van ouderhulp blijft lastig. In 
overleg met de tandarts tegenover onze school hebben we afgesproken dat de leerlingen 1x per jaar 
poetsles krijgen. Zo leren de kinderen zelf hoe ze goed moeten poetsen en in de praktijk blijkt dit 
effectiever te zijn dan wekelijks fluor te spoelen.  

 
Nationaal schoolontbijt vrijdag 5 november 
Van 1 tot en met 5 november vieren we dit jaar de 19e editie van het Nationaal 
Schoolontbijt. Kinderen in heel Nederland ontbijten dan weer samen met hun 
meesters en juffen gezond en gezellig in de klas. In deze feestelijke ontbijtweek 
willen we het belang van gezond ontbijten onder de aandacht brengen met als 
missie een gezond ontbijt, elke dag en voor ieder kind. Het thema van dit jaar is 
dan ook: ‘Altijd een gezond ontbijt’. 
 
De kinderen hoeven deze ochtend niet thuis te ontbijten! 

 
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 Alex Buitenwerf en Michel Rosema. 
Dit biedt andere ouders/verzorgers, die het leuk vinden mee te praten over diverse 
schoolaangelegenheden, de kans om deel te nemen aan de verkiezingen en wellicht 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 uit 4 leden: Michel Rosema (secretaris), Christine de Wit, Alex Buitenwerf 
en Jeroen Scheper. 
De lerarengeleding wordt momenteel vertegenwoordigd door eveneens 4 leden: Esther Smits 
(voorzitter), Astrid Faber en Mirjan Hiemstra. Door het vertrek van Nanda van der Wal is hier een 
vacature ontstaan waardoor binnen het lerarenteam een nieuw teamlid zal worden aangewezen als 
nieuw lid. 
Verkiezingen 
Ieder MR-lid heeft voor een periode van 3 jaar zitting in de MR. Wanneer de zittingsperiode van een of 
meerdere leden afloopt, zullen er verkiezingen worden uitgeschreven. Dit zal binnen de 
oudergeleding onder de ouders/verzorgers zijn en binnen de leerkrachtengeleding onder 
leerkrachten zijn. 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 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 vinden het leuk om mee te praten en mee te denken over 
diverse schoolaangelegenheden en willen graag lid worden van de MR binnen onze school? Meld je 
dan aan voor de verkiezingen! 
Mocht je 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 vrijdag 12 november 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. 
 

 


