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AGENDA
Datum
5 november
10 november
12 november

Activiteit
Leerlingen vrij
Oud papier
MR-vergadering

Vieringen
Vorige week berichtten we u al over Sint-Maarten en het feit dat de jongste kinderen dit jaar
niet met hun lampion naar de Mandehof zullen gaan. Vlot na Sint-Maarten dienen nog twee
traditionele feesten zich aan; Sinterklaas en Kerst. Vanwege alle beperkende maatregelen in
verband met het Csoronavirus is het voor ons nog niet helder of en hoe we deze feesten op
school gaan organiseren. Achter de schermen wordt er in ieder geval flink nagedacht en
overlegd over de mogelijkheden. Zodra we meer informatie hebben, zullen we u dat melden.

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) van de school bestaat uit een vertegenwoordiging uit het
onderwijsteam en uit de ouders. Namens het team zitten Joland Rijkelijkhuizen, Margreet
Dekker en Petra Boonstra in de MR. De oudergeleding van de MR bestaat uit Théjan Benders
(voorzitter), Freek Pereboom en Jan Brugging.
Leden van de MR worden voor een periode van 3
jaar gekozen. Voor Jan Brugging betekent dat dat
zijn 1e termijn in de MR er op zit en dat hij dus
aftredend is. Jan stelt zich echter wel herkiesbaar
voor een periode van nog eens 3 jaar. Mocht u
ook interesse hebben in deze functie binnen de
MR, dan kunt u dit kenbaar maken door te mailen
naar MR@vensterschool.net. U kunt dit doen tot
en met woensdag 11 november 20:00 uur.
Als er zich één of meerdere kandidaten hebben
gemeld, zullen er verkiezingen volgen. Als naast
Jan niemand zich meldt, dan zal zijn 2e termijn
automatisch in gaan voor nog eens 3 jaar.

Trakteren
Je verjaardag is een dag waar veel kinderen tijden naar uit kijken.
Kinderen mogen op of na hun verjaardag trakteren op school. In
deze vreemde periode is het voor ouders lastig om te bepalen
waarop hun kind zal gaan trakteren. Gebaseerd op het protocol
van Stichting Comprix kan er in deze huidige tijd alleen
getrakteerd worden op artikelen die voorverpakt zijn. (Dus niet
zelf pakketjes samenstellen en verpakken).
Verder vinden wij het wenselijk dat er gezond getrakteerd
wordt. U kunt daarbij denken aan fruitsoorten, knijpfruit of
rozijntjes.

Reminder
Komende donderdag 5 november zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag van het
personeel.

Nieuwe leerling
Deze week hebben we Eowynn mogen verwelkomen op school. We
wensen haar er veel plezier en een leerzame tijd.

