Beste ouder(s)/verzorger(s),
Voor u ligt de nieuwsbrief van oktober. Hierin vindt u de volgende onderwerpen:









School-app
Hand-out presentatie kind en media
Centrum voor Jeugd en Gezin
Schoolfotograaf
Kinderboekenweek
MR
OR
Agenda

School-app
Een aantal weken geleden hebben wij onze eigen app geïntroduceerd! Wij hebben veel positieve
reacties ontvangen en hij wordt al goed gedownload!
De app heet SchoolPraat Müllerpier en hij is gratis te downloaden in de App Store en Google’s
Playstore. Wij gaan u via deze app op de hoogte houden van al het nieuws over de school. U kunt ook
foto’s bekijken en de app heeft een handige kalender. Om foto’s te kunnen bekijken heeft u het
volgende wachtwoord nodig: jobsk@de.
Hand-out presentatie kind en media
Tijdens de algemene ouderavond vertelde Tewatha Muller over het onderwerp kind en media. De
hand-out van de presentatie is terug te vinden op onze website www.locatiemullerpier.nl.
De website www.mediasmarties.nl biedt u de mogelijkheid om na te kijken welke app of game past bij
de ontwikkeling en interesse van uw kind.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft besloten te stoppen met de inloopspreekuren op de scholen.
Hierdoor ontstaat er voor de jeugdverpleegkundige ruimte om andere activiteiten/contactmomenten
in te plannen.
Wij hebben bijvoorbeeld met de jeugdverpleegkundige afgesproken om een ochtend te organiseren
rond het thema ‘slapen’. Deze ochtend zal op de school georganiseerd worden op 12 november a.s.
om 9.00 uur. Wilt u bij deze ochtend aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht of
door een mail te sturen naar info@locatiemullerpier.nl.
In de bijlage treft u een brief van het Centrum voor Jeugd en Gezin waarin zij uiteenzetten welke
contactmomenten er verder mogelijk zijn.
Schoolfotograaf
Vrijdag 9 oktober komt de schoolfotograaf weer op school. Gedurende de dag gaan alle kinderen
individueel, met de groep en eventueel met broertjes/zusjes op de foto.

Kinderboekenweek
Woensdag 7 oktober start de kinderboekenweek met het thema: ‘Raar maar waar!’ Aan de
kinderboekenweek koppelen wij onze jaarlijkse techniekweek omdat deze mooi aansluit bij het
thema. Een greep uit de activiteiten voor de kinderboeken- en techniekweek:
5 oktober
6 oktober
6 oktober
7 oktober
8 oktober
9 oktober
9 oktober
14 oktober
Datum volgt

Start techniekweek
Groep 5 en 6 gaan naar ‘De Delft’
Groep 3 gaat naar Professor Plons in het Maritiem museum
De kinderboekenweek start ’s ochtends buiten om 8.30 uur
Groep 4 gaat naar Professor Plons in het Maritiem museum
Groep 7 en 8 gaan naar ‘De Delft’
Boekenverkoop Oosterboekhandel J. Amesz in ‘Het Ei’ om 15.00 uur
Ruilbeurs gebruikte boeken om 11.30 uur
Groep 1 en 2 gaan naar het laboratorium van het Erasmus MC

Op 14 oktober mogen kinderen gebruikte boeken mee naar school nemen, zij kunnen deze om
11.30 uur ruilen voor een gebruikt boek van een ander kind.
Naast bovengenoemde activiteiten zullen de kinderen ook in de klassen bezig zijn met techniek. Er
komen bijvoorbeeld ouders met een technisch beroep hierover vertellen in de klas.
Wij zijn nog op zoek naar oude apparatuur zoals telefoons, broodroosters, laptops e.d. zodat de
kinderen deze uit elkaar kunnen halen en zien wat er allemaal in zit.
Heeft u nog oude of kapotte apparatuur thuis? Levert u deze dan s.v.p. in bij de leerkracht.
Medezeggenschapsraad
De notulen van de vergadering van 23 juni 2015 zijn na te lezen op de website. In deze notulen
komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:






Bestuurswijziging
GMR
Schoolapp
Formatie
Schoolgids en schoolplan

Binnenkort zijn ook de jaarplanning en het jaarverslag van de MR terug te vinden op onze site:
www.locatiemullerpier.nl.
Ouderraad
Wij zijn heel blij dat er weer zo veel ouders bereid zijn om klassenouder te zijn en zitting te nemen in
de ouderraad en diverse taakgroepen.
De klassenouders zijn op die manier goed op de hoogte van de benodigde inzet van ouders bij de
diverse activiteiten en kunnen hiervoor ouders werven.
De ouderraad wordt gevormd door:
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c
Groep 3

Diederik van der Mast (vader van Bente)
Diana Cramer (moeder van Gijs) en Lonne Wennekendonk (moeder van Vos)
Niki Schroeder (moeder van Koen)
Laura Stoutjesdijk (moeder van Annelotte)

Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Esther Schoutrop (moeder van Loïs)
Ivonne van der Heijden (moeder Florian)
Derske Naafs (moeder van Karlijn)
Leontine Visser (moeder van Shawn)
Neta van der Gaast (moeder van Jessica)

Agenda
5 oktober
7 oktober
9 oktober
9 oktober
14 oktober
15 oktober
19 t/m 23 oktober
28 oktober
9 november
12 november
20 november
24 november
26 november

Start techniekweek
De kinderboekenweek start ’s ochtends buiten om 8.30 uur
Boekenverkoop Oosterboekhandel J. Amesz in ‘Het Ei’ om 15.00 uur
Schoolfotograaf
Ruilbeurs gebruikte boeken om 11.30 uur
Informatieavond VO voor ouders groep 8
Herfstvakantie
Koffieochtend
Theaterweek
Themabijeenkomst over slapen door Centrum voor Jeugd en Gezin
Studiedag, alle kinderen vrij
Rapportmiddag- en avond
Rapportmiddag

