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Agenda
di 15 jun

Oud papier

ma 28 jun

Schoolfotograaf

ma 28 jun

Oudergesprekken

di 6 jul

Oud papier

za 10 jul

Zomervakantie

Update MR (Medezeggenschapsraad)
Wat een geweldige prestatie hebben onze leerlingen van groep 5 en 8 neergezet bij het “Scoor een boek” en
Popwerf! Echt heel knap! Gefeliciteerd!
Soms worden er beslissingen genomen die niet iedereen even leuk vindt en/of kan begrijpen. Een voorbeeld hiervan
is de keuze die de Vensterschool heeft gemaakt om te stoppen met het maken van Moeder- en Vaderdag cadeautjes.
Bij de MR zijn er verschillende signalen binnen gekomen dat ouders dit erg jammer vinden. Als eerste wil ik u
bedanken dat u dit bij ons aangeeft want dan kunnen wij het als MR ook bespreekbaar maken. Ik wil u in de toekomst
dan ook vragen om hier ook mee door te gaan.
Afgelopen maandagavond 7 juni heeft de MR dit punt dan ook op de agenda gezet van de MR vergadering. Goed om
te weten is dat de school over haar eigen invulling van het lespakket gaat en hier zelf over kan beslissen zonder
goedkeuring van de MR. De MR heeft de school om uitleg gevraagd over deze genomen beslissing en heeft na deze
uitleg begrip getoond over de beslissing die zij hierin hebben genomen.
Het ter discussie stellen van het wel of niet maken van deze cadeautjes stond al meerdere jaren op de agenda.
Ondanks dat er ieder jaar vele positieve en helaas ook negatieve reacties volgen na het maken van deze cadeautjes
is het ook een taak voor de leerlingen die veel tijd kost. Ook lopen de leerkrachten ertegenaan dat de motivatie voor
het maken van deze cadeautjes laag is. Natuurlijk zijn er altijd leerlingen die dit wel graag maken en zijn er ouders
die er veel waarde hechten aan het vieren van Moeder/Vaderdag. Dit is dan ook een reden waarom deze, toch wel
moeilijke, keuze zoveel jaren op de agenda heeft gestaan.

De MR ondersteunt en respecteert de keuze van de school en wil de ouders vragen die dit erg belangrijk vinden om
samen met hun kind de tijd te nemen om een cadeautje te gaan maken.
U heeft de laatste tijd wellicht al gehoord dat het ministerie van Onderwijs NPO (Nationaal plan onderwijs) gelden
heeft vrijgemaakt ten gevolge van de Corona periode. Dit betekent concreet dat er per leerling een groot bedrag
wordt vrijgemaakt die de school de aankomende twee jaar kan investeren in de kwaliteit van het lesprogramma en in
zaken die het leren van onze kinderen positief zullen beïnvloeden. De schooldirectie is hier op dit moment een plan
voor aan het uitwerken hoe zij deze gelden willen gaan investeren. Wanneer dit plan klaar is zal deze ter goedkeuring
aan de MR worden aangeboden.
Tot zover deze update. Ik wil de ouders hartelijk danken die ons hebben benaderd met hun vragen en wil graag u
aanmoedigen dat wanneer u vragen/opmerkingen heeft en u onvoldoende gehoor vindt bij de Vensterschool om zich
tot ons te wenden.
Namens de MR,
Met vriendelijke groet,
Théjan Benders

Geen versoepelingen in het basisonderwijs
De PO-Raad heeft er namens de scholen bij de minister op aangedrongen om ook op basisscholen verdergaand te
versoepelen. Nu in de maatschappij steeds meer ruimte komt, zou het logisch zijn dat ook op scholen meer mag.
Helaas heeft de minister anders besloten. Dus we moeten nog even volhouden. Uiteraard proberen we nog wel
activiteiten te organiseren binnen de mogelijkheden die er liggen. Zo wordt er momenteel door de Oudervereniging
nagedacht over activiteiten voor de laatste schooldag (9juli). Ook zullen de individuele groepen zelf leuke dingen
ontplooien.
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/nog-geen-versoepelingen-in-corona-richtlijnen-primair-on…

Formatie
We hopen in het volgende weeknieuws meer informatie te geven over de formatie van volgend schooljaar.

Oud papier
Dinsdagavond 15 juni wordt het oud papier weer opgehaald. Wilt u het papier weer vanaf 18.00 uur aan de weg
zetten! Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Liam (gr 1)

Gijs (gr 5)

Eva (gr 4)

Tess (gr 4)

Jayden (gr 3)

Luuk (gr 7)

We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
de oudervereniging.

Beslisboom
https://vensterschool.net/informatie/pdf?id=1xEMYwP7jBRyg2L

Naschools sportaanbod in Noordwolde
Wat:

Naschools Sportaanbod

Wanneer:

dinsdag 22 juni 15.00 – 16.00 uur

Waar:

Pannakooi op de Mandehof 17 Noordwolde

Doe jij ook mee met het Naschoolse Sportaanbod??
We gaan lekker naar buiten, zodat we toch
nog lekker kunnen sporten!
Juf Karen neemt allerlei leuk buitenspeel
materiaal mee waar jullie vrij mee kunnen
spelen!
Het Beweegteam hoopt jullie te zien bij deze
leuke activiteit!!
Tot dan!

.

Speelland
Speelland is nog steeds op zoek naar leiding deze zomer!

