maart 2017
dan worden jij en de ander daar rijker van. In de
Bijbelverhalen ontdekken de kinderen hoe Jezus
mensen laat delen in het koninkrijk van God. Hij is
bereid om alles te geven, zelfs zijn eigen leven.
Daardoor breekt een nieuwe rijkdom aan: met Pasen
vieren we dat de dood niet het laatste woord heeft,
God maakt een nieuw begin.
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Kind op maandag

Vertrek van een Wrâldpoarter
In verband met verhuizing naar België heeft Clarencio
King onze school verlaten. Wij wensen hem een hele
fijne tijd toe op zijn nieuwe school.

De veertigdagentijd
Als mensen zeggen dat iemand ‘de koning te rijk’ is,
gaat het niet altijd over geld.
Vaak zeggen mensen dat als
iemand ergens blij of gelukkig
mee is. Maar waar word je
eigenlijk gelukkig van?
Wanneer ben je echt een ‘rijk’
mens? In de Veertigdagentijd,
de periode voor Pasen, denken
we daar met de kinderen over
na.

KiVa & M5
Op dit moment gaat het bij KiVa,
over verschillende vormen van pesten zoals digitaal
pesten en verborgen pesten.
Als u ziet of merkt dat er gepest wordt, meld het dan
alstublieft via M5 op onze site!

In de Bijbelverhalen ontdekken we dat je rijk kunt
worden door dingen weg te geven. Als je
vriendelijkheid uitdeelt, vrolijkheid of zorgzaamheid,
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Project Rood
Luizencontrole
Op 27 februari is het project “ROOD” gestart, in
samenwerking met de peuterschool “Lyts grut”,
peuterschool “Tomke” en kinderopvang Garyp.

Bij de controle van 1 maart jl. zijn er gelukkig weinig
luizen en neten in de haren van de kinderen
gevonden. Wij vragen u vriendelijk of u de haren van
uw kinderen wekelijks wilt blijven controleren en
kammen. Wanneer u hoofdluis of neten op de
hoofden van uw kind(eren) ontdekt wilt u dit dan
altijd doorgeven aan school?
Op 3 mei zal de volgende luizencontrole op school
zijn.

40-dagen project
Vanaf 27 februari zijn de kinderen van groep 8 actief
met het bezorgen van de tassen en bakjes in het kader
van het 40-dagenproject in het dorp. De opbrengst is
dit jaar voor Famtofam.
Op 16 maart bent u van harte uitgenodigd om de
resultaten te bewonderen tijden ons Open Huis. Van
16.30 – 18.30 uur is de school open voor ouders,
kinderen,
pake’s
en
beppe’s
en
andere
belangstellenden.

Muziekles in groep 1 en 2
Meester Gerrit Jan Elzinga loopt stage bij
muziekmeester Johan Postma. Hij geeft tot de
meivakantie muziekles op donderdagmiddag in groep
1/2 A en groep 1/2 B.

Vanaf 10 april worden de bakjes weer bij u opgehaald.

Slagwerk
Op dinsdag 21 maart komt Stefan Woudstra de hele
dag op school om aan alle groepen les te geven in
slagwerk. Vorig jaar kregen de kinderen van groep 7
en 8 op allerlei instrumenten ‘drumles’, hetgeen een
groot succes was. Ook op 28 maart, 4 en 11 april
komt hij les geven in alle groepen. Zoals het nu lijkt,
presenteren de groepen aan alle ouders, op 11 april
onder schooltijd, wat ze geleerd hebben.

Vergadering MR/SR

Op vrijdag 3 maart komt er iemand van de stichting op
school om de kinderen over de werkzaamheden van
Famtofam te vertellen. Tijdens de kerkdienst in de
Andreastsjerke op zondag 5 maart, komt iemand van
de stichting vertellen over Famtofam.

Op 20 maart vergaderen de Medezeggenschapsraad
en de Schoolraad.
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Voorleeswedstrijd
Op 16 februari
heeft
Eline
IJpma in de
bibliotheek
deelgenomen
aan
de
voorleeswedstrijd. Zij heeft
daar
voorgelezen uit
het boek “Spijt”
van Carry Slee.
Wij zijn trots op
haar dat zij voor
zoveel mensen
heeft
voorgelezen!!

Ledenvergadering/ouderavond

In de Schoolraad is Gerrit van der Bij aftredend en
herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur
voor de aanvang van de
ledenvergadering/ouderavond op 19 april, i.p.v. 12
april zoals vermeld stond in de vorige nieuwsbrief,
melden bij de secretaris Froukje Timmermans of via
de mail sr.dewraldpoarte@pcbotdiel.nl

EHBO

Medezeggenschapsraad (MR)
Op 1 maart is de naschoolse activiteit EHBO gestart
onder leiding van Sake Nieuwenhuis en Nel Bannink. 6
kinderen zijn hier enthousiast mee begonnen. Op de
foto zijn ze de Rautekgreep aan het oefenen.

De MR bestaat uit twee geledingen: ouders en
personeel. De medezeggenschapsraad (MR) bevordert
naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling
overleg in de school. Zij is bevoegd over alle
aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen
te doen en standpunten kenbaar te maken bij het
bevoegd gezag. De bevoegdheden van de
medezeggenschapsraad staan omschreven in een
reglement. In dit reglement is tevens opgenomen over
welke aangelegenheden de MR advies kan uitbrengen
en welke onderwerpen de instemming van de MR
nodig hebben. Onze MR bestaat uit 6 leden; 3 leden
vanuit het personeel en 3 ouders. De zittingsduur is 3
jaar, daarna kan een MR-lid zich herkiesbaar stellen.
De directeur informeert de medezeggenschapsraad.
Een MR lid is tevens lid van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR komen
zaken aan de orde die op alle scholen van PCBO
betrekking hebben.

Schaken

De schaaklessen onder leiding van de heer Leen Pronk
en dominee Kroon zijn alweer afgelopen.
De finale was super spannend! Iedereen heeft het
geweldig gedaan. Hendrik, Riemer en Hannah zijn in
de prijzen gevallen. Van harte gefeliciteerd!!

Waarom is de MR belangrijk?
Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het
beleid van de school. De inzichten en/of ideeën van
ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te
komen met die van het management. Daarom is het
goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en
leerkrachten in overleg met het management tot
bepaalde standpunten komen. Overleg is belangrijk en
moet gevoed worden vanuit ouders. Als ouders
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vragen en opmerkingen hebben, zijn wij als MR een
open oor.
Vacature MR
Voor de oudergeleding hebben wij per april een
vacature. Op dit moment hebben wij één van de
ouders bereid gevonden om deze vacature te
vervullen, maar gezien onze statuten, zijn wij verplicht
om dit ook te melden bij alle ouders. Ouders die in de
MR zitting willen nemen, moeten wel de christelijke
grondslag van de school onderschrijven. De functie is
voor 3 jaar met een eventuele extra periode van 3
jaar. Als u belangstelling heeft kunt u een mail sturen
naar
het
mailadres
van
de
MR:
mr.dewraldpoarte@pcbotdiel.nl

Bijlage
-

Nieuws van groep 6.

Noteert u alvast
Spreekuur (graag hiervoor een afspraak maken)
- 3 april
Drempeltoets groep 7
- 10/11 april
Vrij; Goede Vrijdag en Paasmaandag
- 14 en 17 april
Eindtoets
- 18,19 en 20
april
Aanbieden geldbedrag 40 dagentijd in de
Andreastsjerke door groep 8
- 17 april
Leden/ouderavond
- 19 april
Koningsspelen
- 21 april
vakantie
- 24 t/m 28
april

Met een vriendelijke groet, namens het team,
Linda Verhaag en Anja Algra

4

