Nieuwsbrief juli 2022

Personeel
Wij kunnen helaas nog geen duidelijkheid geven over welke
leerkracht volgend schooljaar welke groep heeft. Vandaag en
morgen hebben we nog een flink aantal sollicitatiegesprekken. Wij streven ernaar om in de
laatste schoolweek duidelijkheid te kunnen geven.
Wij begrijpen dat u zich afvraagt waarom u nog niet weet wie de leerkracht is van uw kind
volgend schooljaar. Doordat we geconfronteerd worden met personele wijzigingen en er
krapte aan personeel is, is het nog niet helemaal zeker.
De grote lijnen zijn wel besproken met de MR. Alleen willen wij niet steeds wisselende
informatie geven aan jullie ouders. Daarom kiezen wij ervoor om wat later dan gebruikelijk te
communiceren, maar dan met meer zekerheid te kunnen communiceren. Wij hopen op uw
begrip hiervoor.
Bericht van de MR: Intentieverklaring ‘onderzoeken samenwerking’
De MR is voornemens een intentieverklaring te ondertekenen waarmee akkoord gegeven
wordt voor een onderzoek naar een eventuele samenwerking tussen beide scholen. Dit ter
bevordering van het thuisnabije onderwijs in de regio Weiteveen – Nieuw-Schoonebeek.
Indien hier bezwaar tegen is of vragen over zijn, het verzoek hier uiterlijk woensdag 13 juli te
melden bij de MR, zijnde Maurits Nijenstein of Karin de Haas-Niers.

MR-oudergeleding zoekt nieuw lid
De zittingstermijn van Karin de Haas-Niers loopt ten einde. Zij heeft laten weten haar taak in
de medezeggenschapsraad graag te willen overdragen. Heeft u interesse om in het nieuwe
schooljaar als ouder zitting te nemen in de MR? Dan kunt u contact opnemen met Maurits
Nijenstein, voorzitter van de MR.
Datum schoolkamp groep 8 (jaar 22-23) bekend
De aankomende groep 8 gaat volgend schooljaar op schoolkamp van woensdag 7 september
t/m vrijdag 9 september. Wilt u als hulpouder mee? Dan kunt u zich opgeven bij juf Chantal:
c.beukeveld@catent.nl
Schoolplein
Al sinds langere tijd hebben wij het over het opknappen van ons schoolplein. En in de loop der
jaren is het vooral meer vergrijst. In overleg met het bestuur kiezen wij er, ondanks
onduidelijkheid over de toekomstige locatie van de school, toch voor om te investeren in het
schoolplein. Wij willen immers onze leerlingen nu ook een mooie omgeving geven om in de
spelen en ontdekken.
Er is budget vrij gemaakt waarbij we streven naar een zo groot mogelijke investering in
goederen die verhuist kunnen worden. Afgelopen week heeft een afvaardiging van de

werkgroep ‘schoolplein’, bestaande uit enkele ouders, directie en
een gespecialiseerd bedrijf, een laatste ontwerpgesprek gehouden.
De verwachting is dat we na de zomervakantie het plan voor het
‘groenere’ schoolplein kunnen presenteren.
Uw hulp is nodig! Vooral een flink paar extra handen helpen om het
budget uit te kunnen geven aan mooie toestellen en spelgelegenheden. Sponsoring van lokale
bedrijven, in welke vorm dan ook, is enorm helpend.
De werkgroep zal dan ook ouders en lokale ondernemers gaan benaderen om te vragen of en
hoe u kunt helpen.
Wennen in je nieuwe groep
Op woensdag 13 juli gaan alle kinderen ‘wennen’ in hun nieuwe groep/lokaal. Als het nog niet
mogelijk is om daar de nieuwe leerkracht bij te kunnen hebben, dan doen ze een
groepsactiviteit met een van de andere leerkrachten. Ze gaan in ieder geval kennismaken met
hun nieuwe lokaal.
Afscheid van groep 8
Donderdag 14 juli neemt groep 8 afscheid van de basisschool. Zij hebben leuke activiteiten
bedacht voor alle kinderen van de school. En de school zal vast weer gezellig versierd zijn.
Rond 12 uur zwaaien wij hen op feestelijke wijze uit.
Bedankje vrijwilligers
Ook afgelopen jaar hebben weer meerdere vrijwilligers voor ons klaar gestaan! Wij prijzen
ons gelukkig met een vaste groep ouders die ons met hand-en-span-diensten wil helpen en/of
onze sparringspartner wil zijn in bijv. Ouderraad, medezeggenschapsraad en
schooladviescommissie. Een attentie voor jullie hulp komt er aan!
Begin zomervakantie
Op vrijdag 15 juli begint de zomervakantie om 12.00 uur.
Schoonmaak materialen
De spelmaterialen van groep 1-2 verdienen in de zomervakantie weer een schoonmaakbeurt.
Op de deur van de groep hangt een lijstje met spullen die gewassen kunnen worden. Wilt u
hierop uw naam invullen en in de laatste week de spulletjes ophalen?
Vanaf woensdag 24 augustus kan alles weer naar school worden gebracht.
Nieuws van de ouderraad
Bij deze stellen wij Mandy Bernsen Heller als kandidaat OR-lid. Zoals in de statuten van de
ouderraad staat kunnen alle ouders reageren op de voordracht van OR-leden. Wanneer ten
minste vijf leden (ouders) samen het oneens zijn met de voordracht kunnen zij
tegenkandidaten aandragen binnen een termijn van 15 dagen na publicatie. Mocht de

ouderraad voor 19 juli 2022 geen tegenkandidaten aangedragen
hebben gekregen dan zullen zij in de eerstvolgende vergadering
overgaan tot het benoemen Mandy.

Oud papier
Vanaf woensdag 20 juli a.s. 12.00 uur tot vrijdag 22 juli a.s. 14.00 uur staan de containers voor
uw verzamelde oud papier weer op het pleintje schuin tegenover het Veenloopcentrum. Dit
keer heeft dhr. Heiny Lubbers de zorg / verantwoording voor de containers.
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