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    Nieuwsbrief  

 
   

 
 
 

 

 
 

 

De juiste URL om in te loggen in Schoolfolio: https://basisschoolmariagoretti.schoolfolio.nl 

 
 
 
 

Beste ouders, wij willen graag weer een beroepenmiddag organiseren op  
23-4-2018 van 13.00-15.00 uur. Vindt u het leuk om over uw beroep te komen vertellen op 
school? Geef u dan op bij de leerkracht van uw kind(eren) en noteer 23-4-2018 alvast in uw 

agenda.  
 

 

Dag Datum Tijd Opmerking/thema 

Maandag 4-12   

Dinsdag 5-12  sinterklaasviering groep 1 t/m 8 

Woensdag 6-12  studiedag SKOEM, alle kinderen hebben vrij 

Donderdag 7-12   

Vrijdag 8-12   

Maandag 11-12 15.15 uur teamvergadering 

Dinsdag 12-12   

Woensdag 13-12   

Donderdag 14-12   

Vrijdag 15-12   

Maandag 18-12 15.15 uur teamvergadering 

Dinsdag 19-12   

Woensdag 20-12   

Donderdag 21-12  kerstviering groep 1 t/m 8 

Vrijdag 22-12   

Maandag 25-12-17 t/m vrijdag 5-1-18 kerstvakantie 

Agenda december 2017 

 

Beroepenmiddag 
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Sinds enkele maanden hebben wij een nieuwe vrijwilliger voor onze bibliotheek in school. Te 
weten onze overbuurman; meneer Peter. We hebben enkele weken gelden 8 dozen 
splinternieuwe biebboeken aangeschaft. Meneer Peter heeft deze boeken inmiddels 
gecodeerd en aan de bieb toegevoegd. Tevens heeft meneer Peter de bieb opnieuw 

ingedeeld en alle oude boeken eruit gehaald. 
 

 
 
 

 
 

Bij ons op school hebben wij ook een leerlingenraad. Leerlingen uit groep 5 t/m 8 mogen 
meedenken over schoolse zaken. De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van alle 

leerlingen op een school. 
 

De leerlingen uit de leerlingenraad stellen zich in onderstaand stukje aan u voor: 
 

Jolie uit groep 5:  
Ik ben Jolie en ik ben 8 jaar. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik kinderen graag wil helpen. 

Mijn hobby's zijn sporten, luieren en tuba spelen. Mijn lievelingskleuren zijn blauw en 
turqoise. 

Quin uit groep 6:  
Mijn naam is Quin en ik ben 8 jaar. Mijn lievelingskleur is rood en ik hou van voetbal. Ik zit in 

de leerlingenraad, omdat ik het leuk vind om kinderen te helepen. 
Fay M. uit groep 7:  

Hoi, ik ben Fay. Mijn lievelingskleur is blauw en mijn hobby is bugel spelen. Mijn 
lievelingsdier is een hond. Ik heb zelf ook twee honden en daar speel ik graag mee. Ik ben 10 

jaar oud en ik hou van dansen. 
Luuk uit groep 8:  

Hoi, ik ben Luuk en ik ben 11 jaar oud en ik zit in groep 8. Mijn hobby's zijn voetbal en tennis. 
Ik voetbal bij EVV in de D1. Ik tennis bij Tc Echt. Mijn lievelingskleur is blauw en mijn 

favoriete eten is pizza en friet. Ik ben jarig op 9 mei. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik het 
heel erg leuk vind om kinderen te helpen en samen de school nog beter te maken. Helaas is 
dit mijn laatste jaar, maar ik ga proberen om er een heel leuk schooljaar van te maken met 

de kinderen. 

 

               

        BOS 

 

Leerlingenraad 
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Het komt wel eens voor dat kinderen onder schooltijd naar de dokter, orthodontist, e.d. 
moeten. Geef dat als ouder a.u.b. altijd tijdig aan bij de leerkracht van uw kind(eren).  

Gezien de veiligheid en verantwoordelijkheid vinden wij het niet wenselijk dat kinderen 
onder schooltijd alleen naar huis gaan of weer naar school komen. Wanneer uw kind een 

afspraak heeft bij de dokter, orthodontist, e.d. onder schooltijd, gaan wij ervan uit dat u uw 
kind komt ophalen of weer terugbrengt. Bent u om de een of andere reden niet in staat om 

uw kind op te halen of weer naar school te brengen dan vragen we u schriftelijk aan te geven 
dat u toestemming geeft dat uw kind alleen van of naar school gaat.  

 
 

                                      
 
 

Tijdens de ouderinformatieavond van september kreeg u de gelegenheid om op gekleurde 
blaadjes mee te denken over een aantal verschillende onderwerpen.  

. 
Hierbeneden kunt u m.b.t. het onderwerp ouderparticipatie, en allerlei. 

Bij het kopje vraag kunt u lezen welke zaken u als ouder heeft aangedragen.  
Bij het kopje School staat beschreven welk standpunt school hierin heeft.  

 
 

 Ouderparticipatie 
 

 Vraag (van ouders) School 

1 Wat is en doet de ouderraad precies? In de schoolgids en op de website staan deze 
zaken uitgelegd. 

2 Wat is en doet de 
medezeggenschapsraad? 

In de schoolgids en op de website staan deze 
zaken uitgelegd. 

3 Wat houdt de denktank in? Er wordt enkele malen per jaar een denktank 
georganiseerd. In deze denktank kunnen 
ouders samen met school nadenken en 
meepraten over schoolse zaken. Wat gaat 
goed? Wat kan beter? We proberen deze 
denktank te koppelen aan de informatie-
ouderavond aan het begin van het schooljaar 
of andere momenten dat ouders toch al op 
school komen. U bent altijd tussendoor van 
harte welkom om binnen te lopen met vragen. 

 
 
 
 
 

Denktank 

Doktersbezoek, ziekte, etc… 
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 Vraag (van ouders) School 

4 Hoe kunnen we als ouders onze 
betrokkenheid tonen m.b.t. het 
schoolgebeuren? 

U kunt als ouder altijd bij de leerkracht 
aangeven dat u interesse hebt om mee te 
helpen. Daarnaast wordt via de app of via een 
nieuwsbrief regelmatig om ouderhulp 
gevraagd. Daarnaast kun u uw kind 
ondersteunen. Door regelmatig met uw kind 
naar zijn/haar Schoolfolio te kijken, te lezen en 
interesse te tonen in zijn/haar 
schoolontwikkeling. 

5 In sommige groepen wordt er vaak 
een beroep gedaan op dezelfde 
ouders. Dat is soms erg belastend en 
andere ouders willen misschien ook 
helpen. Benader ouders persoonlijk 
en probeer hierin te spreiden over de 
verschillende ouders. Dus niet iedere 
keer dezelfde vragen. Ouders 
betrekken bij themalessen. Zet ouders 
met bepaalde kwaliteiten gerichter in. 
Bijvoorbeeld; ouders met technische 
achtergrond bij de technieklessen; 
ouders met handwerkachtergrond bij 
handwerken/knutselen. 

Goede tip. We proberen dat al te doen, maar 
dat kan nog verder uitgebreid worden. We 
organiseren in april ook weer een 
beroepenmiddag. 

6 In sommige groepen wordt erg laat 
gecommuniceerd. Met name bij de 
kleintjes. Activiteiten worden te laat 
bekend gemaakt. Eerder bekend 
maken (1 maand van te voren), dan 
kunnen werkende ouders die mee 
willen helpen dagen ruilen op hun 
werk. 

Aandachtspunt voor school. Soms heb je als 
leerkracht op het laatste moment een leuk 
idee. Dan is het moeilijk eerder te 
communiceren. Sommige zaken kunnen echter 
wel eerder gedeeld worden. Indien u vindt dat 
dat te laat gebeurt, meldt het dan bij de 
betreffende leerkracht a.u.b. 

7 Denktank is leuk en waardevol. Bij het 
tijdstip rekening houden met 
werkende ouders en koppel de 
uitkomsten terug. 

Vorig jaar is er een inventarisatie gedaan op 
welke momenten de meeste ouders 
beschikbaar zijn. Dat was op 
woensdagochtend en/of donderdagavond. 
Hiermee wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden. School zou het fijn vinden als er 
meer ouders willen meedenken in de 
denktank.  

8 Communicatie schoolreis, er werd 
teveel geluisterd naar tegenstanders. 
Kosten schoolreisje te hoog. Ouders 
mogen meedenken, maar school 
neemt besluit. Kosten schoolreisje in 
groep 1/2 verdelen over meer 
verschillende activiteiten. 

School neemt besluit, maar wil daarin wensen 
en ervaringen/belevingen  van ouders wel 
meenemen. Zeker als uit goede argumenten 
en onderzoek blijkt dat een andere keuze 
misschien beter is. Wij vragen ook een stukje 
vertrouwen van ouders in de keuzes die 
gemaakt worden. Leerkrachten hebben 
ervaring met schoolreisjes. De veiligheid van 
uw kind staat daarbij altijd centraal. 
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 Vraag (van ouders) School 

9 Organiseer niet teveel in 1 week. 
Sommige zaken kunnen ouders 
misschien ook thuis voorbereiden, 
zoals iets knutselen of verzamelen. 

Bedankt voor de tip. 

10 Oudergesprekken. Oudergesprekken 
eerder bekend maken, zodat je als 
ouder hiermee rekening kunt houden. 
Na schooltijd is niet altijd mogelijk. 

We proberen zoveel mogelijk de gesprekken 
na schooltijd in te plannen. Daarbij wordt wel 
aangegeven dat als u als ouder op aangegeven 
momenten niet kunt, er altijd een ander 
moment gepland kan worden. 

 
 

 Allerlei, … 
 

 Vraag (van ouders) School 

1 Reminders via mail en app erg prettig.  

2 Wil graag meehelpen, maar het wordt 
soms erg laat gevraagd. 

Zie hierboven. 

3 Het zou fijn zijn als voor ouders duidelijk 
is op welke dagen welke dingen 
meegegeven moeten worden. Huiswerk 
e.d. Vooral voor kinderen die naar een 
nieuwe combigroep gaan is het niet 
altijd duidelijk. 

Wij begrijpen dat dit vervelend kan zijn, 
zeker wanneer u uw kind wil ondersteunen 
bij het denken aan zaken. Tijdens de 
informatieouderavond aan het begin van 
het jaar krijgt u hier informatie over. U kunt 
deze informatie ook altijd aan de leerkracht 
van uw kind vragen. We denken nog na 
over een mogelijkheid om u als ouder 
hierbij meer te kunnen betrekken. 

4 De school is goed bezig qua 
ontwikkeling. Petje af voor het hele 
team! 

Bedankt! 

5 Het is fijn om te weten waar kinderen 
aan werken, ook in de hogere groepen. 

Zie puntje 3. 

6 Graag een inloopmoment ook in de 
groepen 3 t/m 8 voor de kleine 
overdracht en vragen. Graag meer info 
over wat de kinderen doen in de groep. 
Met welke lesstof ze bezig zijn. 

Hier is binnen het team over gesproken. 
Moeilijk hieraan is dat er ook kinderen voor 
school buiten willen spelen. Zeker gezien de 
opening van de nieuwe speelomgeving. Er 
moet dan toezicht zijn op het schoolplein. 
We denken wel na over een andere 
mogelijkheid om ouders meer inzage te 
geven in waarmee kinderen bezig zijn. 

7 School is laagdrempelig en dat is fijn. Je 
kunt alles vragen. 

Bedankt! 

8 Graag stoppen met de ouders-app. 
Teveel info die niet ertoe doet. Teveel 
bijzaken worden gedeeld. 

Dit is altijd moeilijk. Een aantal ouders geeft 
aan dat de app heel prettig is en een aantal 
ouders geeft aan dat de app niet prettig is. 
Misschien helpt het om elkaar te stimuleren 
alleen noodzakelijke zaken te vermelden. 
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 Vraag (van ouders) School 

9 Groep 7/8 laten fietsen naar de gymles. 
Dan hoeven ze niet op de bus te 
wachten en dan leren ze deelnemen in 
het verkeer. 

Er zal zeker een aantal keren gefietst 
worden naar verschillende activiteiten. 
Voorlopig gaan de kinderen met de bus 
naar de gym. Enkele kinderen in de groep 
zijn nog niet zo zeker in het verkeer en 
daarnaast heb je altijd ouders nodig die 
meefietsen.  

10 Meer biebboeken of wisselende 
collectie. 

We hebben 8 nieuwe dozen gekregen met 
nieuwe boeken voor alle leeftijden. Onze 
collectie is redelijk uitgebreid te noemen. 
Jaarlijks krijgen we nieuwe boeken. 

11 Afgelopen jaar geen 
kennismakingsmoment geweest 
(omgekeerd oudergesprek) met de 
nieuwe juffen. 

Dat is vervelend. Echter wij kregen 2 dagen 
voor de grote vakantie pas te horen dat er 
nieuwe juffen zouden komen. Het was dus 
ook niet meer mogelijk om omgekeerde 
oudergesprekken te houden.  

12 In de schoolagenda plannen wanneer de 
oudergesprekken zijn. 

Bedankt voor de tip. 

13 Een open houding tussen 
ouder/docent/school maakt veel goed. 
Die ervaar ik momenteel. 

Fijn, daar streven we ook naar. 

 

 

 
 

Zoals u al in de vorige nieuwsbrief al heeft kunnen lezen gaan onze kinderen allerlei 
activiteiten doen met de ouderen van de dagopvang in het Patronaat. Daarnaast hebben we 
nu de samenwerking met het Thomashuis ook structureel opgezet. Onze kinderen van groep 
5 t/m 8 gaan om de week op woensdag een uurtje naar het Thomashuis om daar samen met 

de bewoners activiteiten te doen, met als doen het leren van en met elkaar. 

 

 
 

Raf uit groep 1 wordt op 6 december 5 jaar. 
Boris uit groep 8 wordt op 6 december 11 jaar. 
Janne uit groep 4 wordt op 7 december 7 jaar. 

Maud uit groep 7 wordt op 8 december 10 jaar. 
Pippa uit groep 3 wordt op 11 december 6 jaar. 
Vera uit groep 8 wordt op 12 december 12 jaar. 

 

 

Thomashuis 

        Jarigen 

 


