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Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee, adviseert en heeft inspraak in zaken met 

betrekking tot school. Dit om samen met de schoolleiding en het team te zorgen voor een 

optimaal leerklimaat voor de kinderen.  

De MR bestaat uit 2 ouderleden (Evita Mulder en Paulien van Triest) en  

2 personeelsleden (Jeanet Smit en Sieto van Keulen). 

De vergaderingen worden ook bijgewoond door de directeur, Albert Magré. 

De MR vergadert over zaken als de financiële begroting, de communicatie tussen school en 

ouders, het beleid met betrekking tot de aanschaf van nieuwe methodes, de uitvoering van 

de schoonmaak, de formatie (welke leerkrachten komen voor welke groepen) enz.  De 

notulen van de vergaderingen zijn ook voor u ter inzage.  

Hebt u vragen of opmerkingen over het een of ander, dan kunt u bij één van de leden terecht 

om de zaak in de MR  bespreekbaar te maken.   

We zijn allemaal gebaat bij een open communicatie, dit in het belang van uw  kinderen,  waar 

we als ouders en personeel  zorg voor dragen.   

Schoolreisje kleuters 
Het duurt nog even, maar we zijn intussen bezig met de planning van het schoolreisje  

voor de kleuters. Ons schoolreisje staat op de kalender gepland voor dinsdag 23 juni en 

donderdag 28 juni (uitwijkdatum). Helaas komt die week niet uit voor de kinderboerderij 

(Kampen), omdat er personeel op vakantie is. We hebben de data van het het schoolreisje 

voor de kleuters veranderd in dinsdag 30 juni (of bij slecht weer als uitwijkdatum  

donderdag 2 juli). Noteert u het thuis ook op de kalender?  

T.z.t. worden ouders weer gevraagd om te rijden en een groepje te begeleiden.  

 

Ziektemelding 
Wilt u, wanneer u uw kind ziek meldt, dat doorgeven via de schooltelefoon. 

(0577-491236).(niet via de app,  e-mail of 06 nummer van de leerkracht) 
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Evaluatie Kerst  
 
Donderdagavond 19 december jl. was er in iedere groep een kerstdiner. We willen alle 
ouders bedanken voor het bereiden van alle gerechten. De kinderen vonden het fantastisch 
om zo samen te eten. Het zag er in de groepen heel feestelijk uit.  
Ook de ouders van de ouderraad willen we langs deze weg heel hartelijk bedanken voor al 
het werk wat zij in de drukke weken van december hebben gedaan. Fantastisch dat jullie dat 
steeds weer voor de kinderen willen doen. 
 
Na afloop van het kerstdiner was er een sing-in op het plein. We hebben van meerdere 
ouders gehoord dat ze het een rommelig geheel vonden. We hebben dit in het team 
geëvalueerd en ook wij zijn van mening dat het één en ander niet goed is gegaan. Dit kwam 
mede omdat sommige leerkrachten (onverwachts) afwezig waren en de leiding en de 
organisatie door andere leerkrachten op zich genomen moest worden. Hierdoor stonden de 
kinderen van de bovenbouw niet als groep bij elkaar en daardoor liepen veel kinderen 'vrij' op 
het plein. En dit gaf de nodige onrust.  
Ook begonnen we de sing-in met een flashmob. We wilden graag de sing-in op een 
verrassende manier beginnen door alle kinderen vanaf allerlei plekken te laten zingen en 
uiteindelijk als hele school vooraan op het plein het lied uit te zingen. Maar ook dit is helaas 
bij ouders als erg rommelig ervaren.  
We nemen de evaluatiepunten mee en hopen een volgende keer hier attent op te zijn.  

 

Nieuwe leerlingen: 

In februari mogen we Jesse de Ruiter en Yannick van Lohuizen verwelkomen bij ons op 
school. Wij wensen jullie veel plezier in groep 1! 
 

Ouderpanel 
Vrijdag 24 januari heeft er een gesprek plaatsgevonden met een aantal ouders. Er is o.a. 
gesproken over: het spelen op het plein; de betrokkenheid van de ouders, de communicatie, 
en het aantal keren gym voor de kleuters in de gymzaal. Met het team zullen de punten die 
naar voren zijn gebracht worden besproken. Hiervan wordt u op de hoogte gehouden. 

   

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

personeel Da Costaschool Elspeet 

 

Agenda 
31 januari:   schoonmaakgroep 1 (bovenbouw) 
13 februari:   rapport en observatiekaart gaan mee 
20 februari:   spreekuur 
24-28 februari:  vakantie 
3 maart:   teamstudie, kinderen zijn ‘s middags vrij 
4 maart:   luiscontrole 
11 maart:   biddag 
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