Nieuwsbrief 2: november 2018

Website: http://www.opedobbe.nl/ of

klik hier

De MedezeggenschapsRaad
De MR binnen het basisonderwijs bestaat uit ouders en personeelsleden.
Op onze school zijn dat in de oudergeleding Pieter Tadema en Jochum Stienstra en in de
personeelsgeleding zijn Andries van der Meer en Jildou Fokma vertegenwoordigd.
De directie, Corina Hilbers, is op uitnodiging aanwezig als adviserend lid van de MR.
Informatie is noodzakelijk voor openheid binnen de school. De MR moet over informatie beschikken
om te kunnen praten over het beleid en de kwaliteit op school. Het informatierecht is dan ook een
belangrijk recht van de medezeggenschapsraad. Het is de taak van o.a. het schoolbestuur om de MR
tijdig te informeren, zodat de MR goed kan functioneren
In de wet staat een lijst met zaken waarvoor het schoolbestuur in ieder geval het advies van de MR
moet vragen (art. 11 Wms). U kunt dan denken aan een wijziging in het lesrooster of
vakantieregeling.
De MR heeft op een aantal onderwerpen ook een instemmingsrecht (art. 10 Wms). Voorbeelden van
zaken waarbij de MR dit recht heeft zijn wijziging van het schoolreglement en de klachtenregeling.

Nieuwe boeken
Begrijpend lezen, wat staat er eigenlijk? Voor veel kinderen gaat er een wereld
open als ze begrijpend leren lezen. Zelf kunnen analyseren wát een schrijver
precies zegt, voor wie en met welk doel: dat zijn belangrijke vaardigheden. Het
vormt een basis voor alle vakken in het basis- en voortgezet onderwijs en daarna.
Een belangrijk uitgangspunt is ook het plezier in lezen. Dit betekent dat er een rijk
aanbod is van allerlei verschillende boeken. Onlangs hebben we ons aanbod weer
uitgebreid met prachtige boeken over allerlei onderwerpen zoals bv. dieren, de
ruimte en landen. Bij de start van het schooljaar zijn er nieuwe stripboeken en
moppenboeken aangeschaft en ook daar lezen de leerlingen met veel plezier in.

Op pagina 2 een bericht van de ouderraad en de leerlingenraad
09 november
08 en 09 november
13 november
28 en 29 november
05 december

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen komen Gryte Schaafstal
en Lodewijk Asscher op bezoek.
Juf Marrit in groep 1,2,3
Start schoolfruit, van dinsdag t/m vrijdag is er om 10.00 uur schoolfruit.
Voor groep 1,2,3 zijn we op zoek naar ouders die ’s morgens om 8.15 uur
het fruit willen schoonmaken. Wilt u meehelpen, vertel ‘t aan juf Joke.
Juf Lisa in groep 1,2,3
Sinterklaasfeest op school
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Beste ouders/verzorgers,
Omdat Greetje besloten heeft te stoppen met haar zitting in de ouderraad zijn wij opzoek
naar een nieuw lid.
Wij bedanken Greetje voor haar inzet van de
afgelopen jaren!
We hopen dat er een ouder is die de ouderraad
komt versterken. Want alleen met de hulp van
ouders kunnen wij als ouderraad de activiteiten
voor het schooljaar organiseren. Denk hierbij
aan het schoolreisje, Sinterklaas, kerstfeest ...enz
Wij verwachten niet dat je bij alle activiteiten
aanwezig bent, we zijn blij met alle hulp die je kunt geven. Tenslotte maken vele handen licht
werk!
Ben je enthousiast geworden? Wil je meer weten of wil je je aanmelden?
Stuur dan voor 20 november 2018 een email naar de voorzitter liesbeth1303@hotmail.com
of bel/app 06-50538014
Hartelijke groeten van de ouderraad

De leerlingenraad van onze school; Doutsen, Femke, Jelke en Jelle.
Wat zij zeggen;
 op onze school hebben we de ruimte
 gaan we overal naar toe
 hebben we plezier
 als je ergens mee zit kun je terecht bij de meester of juffen
 beleven we leuke dingen
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