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Op dinsdag 9 oktober was er een algemene ouderavond. Er was een flink aantal ouders
aanwezig. Meneer Michel heeft een heleboel verteld over de ontwikkelingen die gaande zijn
binnen het bestuur (o.a. het strategisch beleidsplan, de Europese aanbestedingsprocedures),
de plannen en de ontwikkelingen op school (o.a. aanschaf nieuwe methode Engels,
veranderende manier van lesgeven, terugkoppeling van de kwaliteitsenquetes). Ook konden
ouders hun tips en tops kwijt. Dat kon in een spelvorm die we in de klassen ook wel gebruiken
(met een bal), maar ook door middel van post-its die ouders (anoniem of niet) achter konden
laten na afloop.
Na de vakantie zullen we de tips en tops gaan bekijken en indien mogelijk, haalbaar en
passend bij onze visie van de school, gaan we daar ook zeker wat mee doen.
Wij danken alle ouders van harte voor hun aanwezigheid. Wij werden er in ieder geval door
geïnspireerd en u weet het….als u vragen heeft, loop gerust eens binnen!
Van ouders die niet aanwezig konden zijn, kregen we soms de vraag of we de presentatie op
de website konden zetten. Wij vinden dat lastig, omdat de powerpoint vooral kernwoorden
bevat die zonder het bijbehorende verhaal meer vragen oproepen, dan duidelijk zijn. We
kiezen er daarom voor om dat niet te doen.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en zien elkaar terug op maandag 22 oktober!
Hele fijne vakantie!!!!

Op vrijdag 12 oktober (studiedag) zijn wij door onze bovenschools
ICT coördinator (meneer Mark Maas) bijgepraat over de AVG en de
gevolgen hiervan voor onze leerlingen, onze ouders en onze
medewerkers en hoe SKPOEL omgaat met deze nieuwe wet. Het is
een wet waar we niet omheen kunnen, maar ook niet willen. We willen
immers heel zorgvuldig omgaan met uw gegevens en de gegevens
van

onze

medewerkers.

In

de

komende

maanden

gaat

de

bovenschoolse werkgroep werken aan een aantal afspraken die op
elke SKPOEL school gaan gelden. Dit om ervoor te zorgen dat we op
eenduidige wijze te werk gaan. Die werkgroep zal u in de loop van de
tijd informeren welke dingen u zult gaan merken of mogelijke acties
die u moet ondernemen.
Vanaf nu blijven wij (zoals altijd, maar nu nog bewuster!) alert op uw
en onze privacy. U kunt ons altijd helpen door bijvoorbeeld geen foto’s
te delen op social media van personeel of kinderen.

Werkgroep Kinderboekenweek
Van 3 oktober tot en met 11 oktober heeft de school in het teken gestaan
van de Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek had als thema “Kom
erbij” (vriendschap). We zijn de Kinderboekenweek dit keer weer feestelijk
gestart met alle groepen op het plein. We hebben het liedje “Kom erbij”
van kinderen voor kinderen gezongen en gedanst en een heus
vriendenmemory gedaan. Deze memory is later nog in een aantal klassen
opnieuw gespeeld. Naast de opdracht om lekker veel te lezen, zijn alle
groepen ook bezig geweest met een samenwerkingsopdracht. Elke groep
heeft met de klas één grote kleurplaat gemaakt. Hoe deze kleurplaat werd
gemaakt, mocht zelf door de klas worden gekozen. Sommigen hebben
gekleurd en anderen hebben met verschillende materialen gewerkt. Aan
deze opdracht zat ook een heuse wedstrijd vast. Inmiddels zijn de
winnende groepen bekend. De groepen van juf Lotte, juf Bettine en juf
Carli, juf Aike en meneer Arjan hebben de wedstrijd gewonnen! Zij hebben
een boek gewonnen om in hun klas voor te lezen. Wij vonden het een erg
geslaagde week.

Groetjes, werkgroep Kinderboekenweek

Schoolhandbaltoernooi
Hallo jongens en meisjes,
Zoals ieder jaar vindt ook dit jaar het schoolhandbaltoernooi weer plaats in de
kerstvakantie.

Wanneer, waar en voor wie.
Het toernooi kan niet op één dag worden gehouden, want er doen een heleboel teams
aan mee.
Het toernooi wordt gehouden in Sporthal Munnikenheide naast het Munnikenheide
college.
woensdag 2 januari 2019 groep 3 en 4 ’s morgens en groep 5 ’s middags
Donderdag 3 januari 2019 groep 6 en 7 de hele dag
Vrijdag 4 januari 2019 groep 8 de hele dag

Het toernooi wordt gehouden in Sporthal Munnikenheide gelegen naast het
Munnikenheide College.

Als je ook mee wil doen;
Vul dan het strookje in de bijlage in. Lever dat strookje en het bedrag van € 1,50 zo snel
mogelijk (uiterlijk 2 november) in bij jouw meneer of juffrouw. Vraag het natuurlijk eerst
aan je ouders. Een team bij de groepen 3 t/m 8 bestaat uit minimaal 8 en maximaal 10
spelers.
Voor de teams zijn we nog op zoek naar coaches, want zonder coach kan een team niet
meespelen. Ook dit kunt u op het strookje aangeven.
Wij hopen op een grote deelname.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Sport

Kerstschoolhandbaltoernooi
2018/19
Hallo kinderen,
Misschien heb je het al gelezen of gehoord, handbalvereniging Internos organiseert
tijdens de Kerstvakantie voor de 44ste maal het Kerstschoolhandbaltoernooi.
Hiervoor heeft jouw school ook weer een uitnodiging gekregen om mee te doen.
Wanneer, waar en voor wie.
Het toernooi kan niet op één dag worden gehouden, want er doen een heleboel teams
aan mee.
Het toernooi wordt gehouden in Sporthal Munnikenheide naast het Munnikenheide
college.
woensdag 2 januari 2019 groep 3 en 4 ’s morgens en groep 5 ’s middags
Donderdag 3 januari 2019 groep 6 en 7 de hele dag
Vrijdag 4 januari 2019 groep 8 de hele dag
We proberen ervoor te zorgen dat je minimaal 4 wedstrijden speelt. De wedstrijden zijn
zo gepland dat je tussendoor maar kort hoeft te wachten. In die tussentijd kun je
natuurlijk kijken naar de andere teams die aan het spelen zijn, of je kunt een bezoek
brengen aan de kantine van de vereniging.
Er zijn ook prijsjes te verdienen.
Natuurlijk zijn er ook bekers te verdienen en natuurlijk ook de prijs voor het sportiefste
team.
Voor groep 8 is er ook een wisselbeker.
Voor de winnaars van groep 8 is de kans aanwezig dat ze later aan het regionaal en
misschien daarna aan het nationaal kampioenschap schoolhandbal kunnen deelnemen.
Dit zal dan plaatsvinden aan het einde van het schooljaar (± april/mei/juni).

Als je ook mee wil doen
Vul dan het onderstaande strookje in. Lever dat strookje zo snel mogelijk (uiterlijk 2
november) in bij jouw meneer of juffrouw. Vraag het natuurlijk eerst aan je ouders.
Een team bij de groepen 3 t/m 8 bestaat uit minimaal 8 en maximaal 10 spelers.

Kosten.
Wel vragen wij een kleine bijdrage om tegemoet te komen aan de hoge kosten die de
vereniging moet maken. Dit is een bijdrage van € 1,50 per kind. Dit kan je tegelijkertijd
met het invulstrookje in een gesloten enveloppe inleveren bij jouw groepsleerkracht.

Nu weet je denk ik wel voldoende over het schoolhandbaltoernooi. Wil je nog meer
weten, vraag het dan aan jouw meneer of juffrouw, die weet vast nog wel iets meer te
vertellen.

BELANGRIJK VOOR DE OUDERS/VERZORGERS!
Voordat u toestemming verleent uw kind aan het toernooi deel te laten nemen, willen wij u wijzen op het
volgende:
De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van geld, sieraden en andere
voorwerpen of opgelopen letsel en ongevallen, alsmede de gevolgen daarvan.


INVULSTROOKJE
Naam:

Leeftijd:

Toestemming van de ouders/verzorgers: Ja

Groep:

Handtekening,

Mijn vader/moeder wil begeleider zijn van mijn team. Naam:

Emailadres ouders/verzorgers:

Shirtmaat van leerling:

Shirtmaat van begeleidende ouder:

MR verkiezingen
Zoals bij u bekend is bestaat een deel van de Medezeggenschapsraad uit ouders
/verzorgers die door middel van verkiezingen in de MR zijn gestemd. Indien er
een termijn (3 jaar) verstreken is komen er nieuwe verkiezingen waarbij nieuwe
kandidaten zich kunnen presenteren. Aan het einde van dit schooljaar komt er
één plekje vrij in de MR oudergeleding.
Via deze weg willen wij u vragen, indien u interesse hebt, contact op te nemen
met de MR (bij voorkeur via e-mail via website). Uzelf op geven kan tot en met
woensdag 31 oktober.

Uit de MR vergadering
Allereerst een korte introductie voor de ouders/begeleiders van de nieuwe kinderen
op D'N OVERKANT:
Via de Medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders en personeelsleden inspraak op
school. De MR bestaat dan ook uit zowel de ouderleden als ook vijf leerkrachten die
de personeelsgeleding vormen.
Op de agenda van de MR vergaderingen staan diverse beleidszaken zoals
veiligheidsplan, schoolplan, schoolgids, het jaarplan e.a. waarbij MR een
instemmende en/of adviserende rol heeft. Daarnaast komen iedere vergadering ook
de vragen vanuit ouders, de financiën, relevante zaken vanuit GMR
(Gemeenschappelijke MR) en diverse actuele onderwerpen aan bod.
Bij de eerste MR vergadering van dit schooljaar, hebben we stilgestaan wat we als
MR dit schooljaar willen bereiken. We hebben gesproken over de lopende zaken, de
taakverdeling binnen MR, de ontwikkelingen binnen Skpoel en de
verkeerswerkgroep.
Ons speerpunt is om meer pro-actief te zijn dit jaar. Zo gaan we via een blauwdruk
het MR jaarplan laten aansluiten op het schoolplan om de ontwikkelingen te kunnen
volgen en onze input tijdig te kunnen leveren. Ook zullen we deelnemen aan de
gesprekken over vaststellen begroting, zodat deze beter gaat aansluiten op het
investeringsplan -denk aan vernieuwen van de leermethoden- vanuit school.
De ontwikkelingen binnen school en de plannen voor de komende periode zijn ook
besproken in de algemene informatie avond van 9 oktober jl. Tevens zijn hier de
uitkomsten van de ouder enquêtes van het afgelopen voorjaar meegedeeld.
Verder zijn we verheugd om te horen dat een verkeerswerkgroep is opgesteld.
Verkeersveiligheid rondom school is een veel terugkomend onderwerp op de MR
agenda en we hopen dat hiermee extra aandacht wordt besteed aan deze
problematiek.
Mocht u willen aanschuiven bij een MR vergadering als toehoorder of hebt u
onderwerpen/vragen die bij de MR tafel horen, dan kunt u dat mailen aan
mr@dn-overkant.nl

