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Nieuwsbrief 5     

 20 september 2018 

ALGEMEEN 
 

Vacature voor de Medezeggenschapsraad en de Schoolraad 
Beste ouders en verzorgers, 

Graag doen wij via deze nieuwsbrief een oproep voor het werven van nieuwe leden voor de 
MR (Medezeggenschapsraad) en voor de SR (Schoolraad). 

De MR van onze school bestaat uit een oudergeleding (2 leden) en docentengeleding  
(2 leden). Samen vormen wij de MR en praten wij als ouders en personeel mee over het 
schoolbeleid. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen 
aan de MR voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke manier 
om mee te praten over het beleid op school.  De oudergeleding van de MR bestaat sinds een 
half jaar uit slechts één lid. We zijn dus dringend op zoek naar versterking. 

Naast een MR kent onze school ook een schoolraad. De schoolraad vergadert samen met de 
MR maar heeft niet dezelfde juridisch rechten en plichten. De schoolraad dient als klankbord 
voor de MR en directie. In de praktijk telt hun stem nagenoeg net zo zwaar als dat van de 
MR-leden. 

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden die passie hebben voor het vertegenwoordigen van de 
belangen van kinderen en hun ouders/verzorgers.  

Denkt u: ik kan van waarde zijn voor de MR of SR? Stuurt u dan een mail naar 
geertvandenhout@outlook.com. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij een mail 
sturen of aanspreken op het schoolplein. 

Hartelijke groet, 
Mede namens de leden van de schoolraad,  
 
Geert van den Hout, voorzitter MR basisschool aan 't Heike 

 

Belangrijke data 
25-09  Schoolraad                                                                                                                       
26-09  Start Kinderpostzegelactie                                                                                                      
03-10  Kinderboekenweek t/m 14-10 
15-10  Start herfstvakantie t/m 19-10  
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Schoolraadvergadering                                                                                                                                        
Dinsdag 25 september staat er weer een Schoolraadvergadering gepland. 
Zoals u weet is dit een openbare vergadering waarbij u als toehoorder van 
harte uitgenodigd bent. Op de website kunt u actuele informatie over de 
MR lezen. Aanvang van de vergadering 19.00 uur. 

Wendy van Ginkel, secretaris Schoolraad 

 
 
Sjors Creatief 
Er kan weer gestemd worden op de tekeningen voor Sjors Creatief. Stemmen kan via 
www.sjorssportief.nl/tekenwedstrijd tot en met 20 september, 17.00uur. De winnende 
tekening komt op de voorkant van het Sjors Creatief boekje.  
De tekening vanuit onze school is gemaakt door Niek uit groep 6. 

Rian Huijbers, coördinator Brede School 
 
UIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
De letter ‘O’ 
We hebben de letter ‘o’ geleerd. We zoeken naar woorden waar we de ‘o’ in het midden 
horen. Mocht uw kind thuis spulletjes ‘vinden’ met de ‘o’ in het midden dan mag hij/zij deze 
mee naar school nemen.  
 
Groep 7-8 
Kinderpostzegelactie 2018 

Ook dit jaar doet onze klas mee aan de kinderpostzegelactie. Op 
maandag 24 september zal de eerste uitleg gegeven worden in 
de klas en krijgen de kinderen hun missie-envelop mee naar huis. 
In deze envelop vindt u een brief aan de ouders en een brief aan 
de leerling met daarin belangrijke informatie. Leest u deze a.u.b. 
goed door. 

De actie start op woensdag 26 september. De kinderen van groep 7-8 zijn dan om  
12.00 uur uit, zodat ze kunnen gaan starten met de actie. Deze dag krijgen ze de  
missie-map met daarin de bestelmaterialen mee naar huis. De kinderen hebben t/m 3 
oktober de tijd om de kinderpostzegels te verkopen.  
 

Nationale voorleeswedstrijd 2018-2019 
Ook dit jaar zal onze school deelnemen aan de nationale 
voorleeswedstrijd. Leerlingen van groep 7 en 8 mogen hieraan 
meedoen. De voorrondes vinden plaats tijdens de 
Kinderboekenweek. De kinderen gaan in deze week voorlezen in de 
verschillende groepen op onze school. Uiteindelijk wordt er 1 
schoolkampioen uitgekozen.  
De vervolgronde zal tussen januari en maart plaatsvinden in De 

Schalm. De Veldhovense voorleeskampioen mag dan deelnemen aan de provinciale finale.  

http://www.bscasimirschool.nl/medezeggenschapsraad
http://www.sjorssportief.nl/tekenwedstrijd
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Voortgezet Onderwijs  
In de nieuwsbrieven zullen we u geregeld op de hoogte brengen van de 
voorlichtingsbijeenkomsten van verschillende voortgezet onderwijs 
scholen in de regio. Geregeld krijgen we ook folders binnen van deze 
scholen. In de klas wordt gevraagd wie hier interesse in heeft, de kinderen krijgen deze dan 
mee naar huis. De materialen die overblijven, komen in een bak buiten de klas te liggen. 
Deze materialen mag u altijd inzien en eventueel meenemen. 
 
Huygens Lyceum  
Het Huygens Lyceum biedt drie uitdagende excellentiemiddagen aan voor leerlingen met 
een VWO- advies. Deze middagen staan gepland op: 31 oktober, 7 november en  
28 november van 13.30 uur - 16.00 uur. Inschrijving is verplicht en kan via de website; 
www.huygenslyceum.nl/excellentiemiddagen   
Let op: Er is een bepaald aantal plaatsen beschikbaar. 
 
Andere belangrijke data Huygens Lyceum; 
20 en 26 november informatieavond van 19.00 uur - 21.30 uur 
19 januari 2019 open dag van 10.00 uur - 13.00 uur 
Minilessen op 13 februari 2019 van 14.30 uur - 16.30 uur 

http://www.huygenslyceum.nl/excellentiemiddagen

