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Agenda
Datum

Activiteit

za 15 okt

Herfstvakantie

di 18 okt

Oud papier

wo 26 okt

OV- vergadering 20:00 uur

wo 9 nov

De Proefkolonie in de klas (groep 8)

di 15 nov

Oud papier

wo 16 nov

Bezoek De Proefkolonie (groep 8)

do 17 nov

Bezoek Kiekhuus (groep 3)

do 24 nov

Kunstenaar in de klas (groep 3)

ma 28 nov

MR vergadering 19:45 uur

Schoolfruit
Uiteraard wordt er volgende week geen schoolfruit geleverd in verband met de
herfstvakantie.
Het is nu nog niet duidelijk welk fruit er aangeboden wordt in de week na de
herfstvakantie.

Oud papier
Op dinsdagavond 18 oktober wordt er weer oud papier opgehaald. Wilt u het papier weer vanaf 18.00 uur aan de
weg zetten? Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Naam:

Groep:

Duncan

4

Isa

4

Daan

6

Fleur

7

Dit is nog niet genoeg hulp! We zoeken nog steeds iemand die mee kan helpen. U kunt zich hiervoor
aanmelden via onderstaand mailadres.
We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
de oudervereniging.

ov@vensterschool.net

Voorleeswedstrijd
Vanmiddag was de finale van de
voorleeswedstrijd van de Vensterschool. Uit
de groepen 6,7 en 8 waren er twee lezers
vertegenwoordigd.
De kinderen hadden zich goed voorbereid en
dat was te merken. Het niveau was erg hoog.
Uiteindelijk werd Luna uit groep 7 de
schoolwinnaar.
Tayisa uit groep 8 mag onze school
vertegenwoordigen op de voorleeswedstrijd
van de gemeente Weststellingwerg.

Meer foto's vindt u in het fotoalbum van het ouderportaal.

Nieuws van de MR
Woensdag 5 oktober hadden we de eerste MR vergadering van het schooljaar 20222023. We waren door een aantal Corona-gevallen met een klein comité.
We hebben in deze vergadering de onderwijsresultaten per vakgebied van het schooljaar
2021-2022 besproken. Verder hebben we gesproken over de personele bezetting op de
Vensterschool. Door allerlei oorzaken was het aan het begin van het schooljaar een
uitdaging om de bezetting rond te krijgen. Dit is weer gelukt, onze dank gaat dan ook uit
naar het personeel en de directie van de Vensterschool voor hun inzet.

We hebben afscheid genomen van Jan Brugging als lid van de MR. Jan heeft 2 termijnen in de MR gezeten en heeft
zich inmiddels aangemeld voor de GMR, dit is de overkoepelende MR van Comprix.
Jan nogmaals ontzettend bedankt voor je inzet en gedrevenheid.
Verder hebben we Ester Logtmeijer verwelkomd als nieuw lid van de MR. In de vergadering voor de zomervakantie
heeft Ester al een keer proefgedraaid en dit is van beide kanten goed bevallen.
Ester nogmaals van harte welkom.
In de MR zitten er namens de ouders: Thejan Benders, Freek Pereboom en Ester Logtmeijer.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan weten jullie ons te vinden.
Namens de MR,
Freek Pereboom
Comprix heeft ook een overkoepelende MR, de GMR.
Hieronder vindt u de eerste nieuwsbrief van de GMR van dit schooljaar.
Nieuwsbrief nr 1 GMR 2022-2023

Herfstvakantie
Vanaf vanmiddag 14:15 uur kunnen de kinderen gaan genieten van de herfstvakantie.
We hopen iedereen op 24 oktober weer in goede gezondheid weer op school te kunnen
verwelkomen.

Sporttoer

