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Hoera!

10-minuten gesprekken
Schoonmaakavond

Verjaardagen
29 juni Fenne groep 7
30 juni Koen groep 7
Van harte gefeliciteerd!

Alle groepen

Wist u dat?
Morgen vrijzwemmen
Morgen zullen de groepen 3/4/5 en 6/7/8 lekker vrijzwemmen.
Groep 6/7/8 eindigt wel op school. De groepen worden
gecombineerd, zodat er voor elke groep ongeveer een uur is
om te verkoelen in het zwembad.
Rapporten mee
Wilt u eraan denken om het rapport van uw kind mee te
geven? Dan kunnen alle rapporten ingevuld door de
leerkracht weer mee naar huis worden gegeven op 11 juli.
Flessenactie
Beste ouder(s)/verzorger(s,
Vanaf maandag 24 juni t/m vrijdag 5 juli kunnen
statiegeldflessen ingezameld worden in de klassen. De
flessen leveren wij in bij De Spar en met de opbrengst
schaffen wij etuis aan voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8.
Voor de kleuters gaat het geld naar de inrichting van de
lokalen.
Hoe leuk is het om te zien welke klas de meeste flessen
ophaalt en daarmee het meeste geld inbrengt! De
tussenstand en de eindopbrengsten communiceren wij via
social media, dus abonneer je op onze Facebookpagina!

Er staan dozen in de klas waarin jullie de lege flessen kunnen
achterlaten. Mocht je willen helpen met het wegbrengen van
de flessen, dan ben je van harte uitgenodigd!
Dus iedereen veel drinken met deze mooie dagen en breng
alle lege statiegeldflessen van je vader en moeder, opa en
oma, ooms en tantes naar De Plaats!
Oh ja: de doppen graag apart inleveren bij Richard, deze
doppen gaan naar de Primera. Die zet dit om in geld voor
hulphonden voor veteranen!
De winnende klas krijgt een kleine versnapering!!
Met vriendelijke groet,
Richard Peper-de Goede
Schoonmaakavond
Beste ouders,
In de bijlage van deze Info vindt u het rooster voor de
zomerschoonmaak van 1 juli. Alle ouders worden 1 keer per
jaar ingepland op de zomer- of winterschoonmaak. Staat u
niet op deze lijst? Dan staat u in de winter ingeroosterd.
Degenen die niet aanwezig konden zijn op de
winterschoonmaak van 28 februari zijn alsnog ingepland in de
zomerschoonmaak. We vinden het heel fijn als u deze keer
alsnog wilt komen want vele handen maken licht werk en daar
wordt iedereen blij van! Als u niet kunt komen mag u zich
afmelden bij de leerkracht van uw kind. Wilt u een emmer en
schoonmaakdoekje meenemen? Wij zorgen voor koffie/thee
en hapsnap. Tot maandag de 1e !
Vriendelijke groet namens de OR,
Mariska Verment
Nieuws vanuit de OR
Het schooljaar is bijna ten einde .....
Zoals jullie weten zijn we dit jaar gestart met clubcollect en
wat zijn we blij! Doordat de ouderbijdrage dit jaar door vrijwel
iedereen betaald is of nog gaat worden, kunnen we volgend
jaar streven naar een zo laag mogelijke ouderbijdrage, mede
bepaald door oud papier inkomsten.
We kunnen als OR terugkijken op een jaar vol leuke
activiteiten, o.a kamp, Koningsspelen, schoolreisjes en
educatieve uitjes. Straks nog de musical en het zomerfeest
van de kleuters! En wat hebben we een hulp gehad van jullie
als ouders. Laat we dit voortzetten!
Alvast fijne vakantie, namens de OR!

Nieuws vanuit de MR
Vorige week heeft de MR weer vergaderd. Inmiddels is de
formatie bekend en hiervoor heeft de personeelsgeleding
instemmingsrecht gehad en de oudergeleding adviesrecht. De
oudergeleding was verdeeld over de keuze voor de huidige
groepsindeling. Het vakantierooster is grotendeels bekend en
goedgekeurd. Daarnaast is er gesproken over de extra
ondersteuning van leerlingen en het team is tijdens de
studiedag bezig geweest met de visieontwikkeling voor
school. Dit was voor het team een positieve samenkomst!
Verder heeft een deel van de MR met een ouder samen
gekeken naar de inrichting van het speellokaal van de
kleuters en mogelijke verbeteringen hiervoor. Ook is er een
gymmethode voor de kleuters besteld om een doorgaande
leerlijn te creëren. Tenslotte zijn we nog opzoek naar een
nieuw MR-lid vanuit de ouders (zie oproep hieronder).
Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze
school plaats voor een nieuw lid van de oudergeleding, omdat
de zittingstermijn van een van de leden afloopt. De MR is op
zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil
stellen voor deze vacature.
Wat is de MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR
praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en
het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de
kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw
en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets
anders dan de oudervereniging, die het team ondersteuning
biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de
school. De leden van de MR worden voor een periode van
drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding.
Lijkt het je wat om de MR te komen versterken?
Stuur dan een mailtje naar mr@obsdeplaats.nl voor 28 juni
2019. Mochten er meerdere kandidaten zijn, dan zal er een
stemronde plaatsvinden. Mocht je eerst meer informatie willen
kun je contact opnemen met een van de huidige MR leden
(Cindy Koopman, Jessica Stratmann-Koning).
Muziekonderwijs
Wij zijn blij u te melden dat wij van de gemeente Medemblik
subsidie ontvangen hebben om het muziekonderwijs op De
Plaats te versterken!
Van deze subsidie kunnen wij onze instrumentarium
uitbreiden, ons als team scholen én workshops van o.a.
professionele muziekaanbieders betalen.
Maaike (moeder van Leo gr 1/2) en Nyske (moeder Merel gr
1/2 en Vera gr 4/5) blijven ons ondersteunen in het geven van
de muzieklessen. Daar zijn wij heel dankbaar voor!

Dit betekent dat er vanaf volgende schooljaar een half uur per
week muziekles gegeven wordt aan uw kind.
Mocht u zelf een muzikale hobby hebben en wilt u daar graag
over vertellen en/of laten horen in de klas(sen)?
Neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind of met
mij (juf Lotte).
Juf Lotte
Groep 1/2

Nieuws uit groep1/2
Wij willen alle ouders van groep 2 graag uitnodigen om op de
laatste schooldag 12 juli een feestelijk afscheid te vieren van
groep 2! De stap naar groep 3 is toch altijd een bijzondere
stap! U mag om 11:30 uur naar de klas van uw kind komen
waar we een kort afscheid zullen vieren. Daarna mag u buiten
op uw kind wachten en tellen we samen met alle ouders en
kinderen af en begint de zomervakantie!

Fijne week!

