
  

 
 

6 juli 2022 
 

AGENDA 
 

  6 juli    Sportdag groepen 3 en 4 

  7 juli    ‘Doordraaimiddag’(kijken in de volgende groep) 

  7 juli    Food-Market groepen 5 en 6 

  8 juli    Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

11 juli    Afscheidsmusical groep 8 voor de groepen 3 en 4 

12 juli    Afscheidsmusical groep 8 voor de groepen 1 en 2 (‘s ochtends)  

en 5 t/m 7 (’s middags) 

12 juli    Afscheidsmusical groep 8 

13 juli    De school neemt afscheid van groep 8 

13 juli    Rapporten mee 

13 juli     Peuters uitjesdag 

14 juli    Muziek Inspiratielessen 

15 juli    Margedag: onderwijsgroepen vrij, (peuter)opvang open. 

18 juli t/m 26 augustus Zomervakantie 

29 augustus   Eerste dag na de zomervakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

• Het deze dagen ook sportieve dagen zijn! 

• Vorige week de sportdag voor de groepen 1 en 2 was 

• Gisteren de sportdag voor de groepen 5 t/m 8 was bij een zonovergoten Bever! 

• Vandaag de sportdag voor de groepen 3 en 4 is 

• We hen ook heel veel plezier wensen! 

• Vorige week de groepen 4 en 5 meededen aan de Nationale Modderdag 

• Deze plaats vond bij de Broekerveiling 

• ‘Hart op Groen’ een prachtige organisatie is die deze activiteiten aanstuurt! 

• De kinderen van top tot teen in de modder hebben gerold 

• Zij dit fantastisch vonden! 

• Morgenmiddag de zogenaamde ‘doordraaimiddag’ plaatsvindt 

• Dit betekent dat de kinderen gaan kijken in hun nieuwe klas en (zo mogelijk) bij de 

leerkracht(en) van volgend schooljaar 

• De kinderen het dan hopelijk volgend jaar niet meer zo spannend vinden! 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

7 juli Senn, groep 6 

8 juli Stijn K, peutergroep 

9 juli Jurre, groep 8 

10 juli Livv, groep 3 

11 juli Rif, groep 1 

Allemaal een fijne dag toegewenst!  



 

WELKOM 
 

 

We heten van harte welkom: 

Eva in groep 1 (zij komt na de zomervakantie op school) 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 
 

KINDERPRAAT 
 

- De dochter van juf Annemiek is mee naar school. 

Kleuter: “Jij hebt waterpokken” Andere kleuter: “ Nee, het zijn pluisjes” (puistjes) 

- Bij de BSO komt een kleuter naar juf: ‘Juf, ik zag een hele oude vrouw zonder tanden! Ze 

had ook heel veel wenkbrauwen!’(rimpels) 

 

 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Doordraaimiddag 

Morgenmiddag gaan alle kinderen met een groep op bezoek in de groep waar zij volgend jaar 

zullen komen. Waar mogelijk zullen zij in het lokaal van komend jaar op visite gaan en de 

leerkracht(en) van volgend jaar leren kennen. 

We doen dit zodat de nieuwe plek en de nieuwe leerkracht al enigszins bekend is bij de 

leerling. 

We wensen iedereen veel plezier! 

 

Food-Market 

Morgenmiddag organiseren de groepen 5 en 6 een heuse foodmarket. Dit valt onder één van 

de themalessen van onze methode Blink. Buiten op het veld zullen allerlei wereldgerechten te 

proeven zijn uit Hawaï, Oostenrijk, Japan, Suriname, Indonesië, Mexico, Kroatië, Nederland, 

België en andere landen! De leerlingen en ouders/verzorgers van de groepen 5 en 6 zijn van 

harte welkom tussen 15.00-16.00 uur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samenvatting KCR 

Alweer de laatste KCR-vergadering voor de zomer! De avond is omgevlogen, waarbij weer 

van alles is besproken: 

-    Met betrekking tot de opvang werd een aantal beleidsdocumenten besproken die waren 

aangepast in verband met een extra groep erbij en het daarmee verhoogde kinderaantal. Ook 

werd het ontbijt/de lunch tijdens de opvang besproken, de houdbaarheid van de tegoeden en 

compensatie als de opvang gesloten is (een week minder per jaar betalen is de compensatie 

voor feest- en studiedagen). 

-    De mogelijkheid van een 4e kleutergroep (!) gedurende het volgende schooljaar werd 

genoemd en waar deze te ‘herbergen’ 

-    Er is gesproken over de hoogte van de ouderbijdrage en bij het innen ervan te vermelden 

dat de kosten voor het schoolreisje hierbij in zitten. Mooi te vermelden dat de ouderbijdrage 

niet verhoogd hoeft te worden. 

-    Johan de Bruin mag volgens het aftredingsrooster besluiten of hij gaat aftreden of zich 

herkiesbaar stelt. In de nieuwsbrief is te lezen wat hij gekozen heeft. 

-    Er waren aanpassingen om de werkdruk te verlichten, o.a. door de inzet van muziekdocent, 

het inzetten van nieuwe pedagogisch medewerkers die een combinatiefunctie hebben als 

onderwijsassistent en een nieuwe verdeling van taken van de intern begeleider. De MR is 

akkoord met deze aanpassingen. 

-    Een vraag werd gesteld over het eetmoment in de klas, hoe hier vorm aan gegeven werd.  

-    Tot slot werd er gesproken over de overgang van leerstofgericht naar kindgericht. Het 

team heeft hier al meerdere dagen aan gewijd, waarbij nu de belangrijkste kernwaarden zijn 

opgesteld en de module ‘feedback geven’ is behandeld. Het proces bestaat uit meerdere 

stappen. 

 



 

Reminder: Vacature oudergeleding MR 

binnen de KCR  
In de medezeggenschapsraad (MR), wat onderdeel is 

van de KCR, zitten twee ouders en twee leerkrachten. 

Aan het einde van dit schooljaar verloopt het termijn 

van Johan de Bruin als ouderlid van de MR. Per 

schooljaar 2022-2023 ontstaat daarom een vacature in 

de oudergeleding. Johan de Bruin heeft aangegeven 

zich herkiesbaar te stellen.  

 

Wij willen ouders die zich interesseren voor een functie in de MR van harte uitnodigen om 

zich aan te melden voor de MR. Ouders die zitting willen nemen in de MR kunnen dit tot 

uiterlijk 13 juli a.s. kenbaar maken aan de MR door zich per mail aan te melden via 

mozaiek@tabijn.nl o.v.v. vacature MR. Wanneer zich meerdere kandidaten melden, zal 

de MR verkiezingen uitschrijven.  

Je kunt, bij je aanmelding, een korte tekst toevoegen waarin je jezelf voorstelt als 

kandidaat, je kandidaatstelling motiveert en een foto bijvoegt. Deze informatie gebruiken 

wij om de kiezers te informeren. Indien een verkiezing nodig is, zal deze na de 

zomervakantie plaatsvinden. 

 

Spelregels verkiezingen MR  

• Een MR lidmaatschapsperiode is drie jaar en kan éénmaal worden verlengd.  

• Verkiezingen zijn geheim en schriftelijk.  

• Indien er net zoveel kandidaten als mogelijke leden van de MR zijn, worden de 

kandidaten automatisch als gekozen beschouwd.  

 

Taken MR  

• De MR komt, als onderdeel van de KCR, ongeveer zes keer per schooljaar bijeen. 

Vaker als de MR, één van de geledingen, of de schoolleiding daar reden toe ziet.  

• De MR mag over alles wat de school betreft voorstellen doen en standpunten kenbaar 

maken (initiatiefbevoegdheid).  

• De MR maakt elk jaar een jaarverslag.  

• De MR heeft bijzondere bevoegdheden: instemmingbevoegdheden m.b.t. schoolplan, 

zorgplan, schoolreglement etc.  

• De MR heeft adviesbevoegdheid m.b.t. f inancieel beleid, deelname onderwijskundig 

project, de schoolorganisatie, nieuwbouw of verbouwing gebouw etc.  

• De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid m.b.t. belangrijke inkrimping of 

uitbreiding van de school, het aangaan van duurzame samenwerking met andere 

instellingen, deelname aan onderwijskundige projecten etc.  

• De MR van onze school onderhoudt contacten met de GMR van de andere scholen van 

Tabijn.  

 

Er is een mogelijkheid om een cursus MR-lid te volgen.  

 

Hartelijke groet, de MR  

 

Personeelsgeleding: Caroline Strijbis, Romy Burger 

Oudergeleding: Johan de Bruin, Linda Strijbis 


