Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dit is de nieuwsbrief van mei 2016. Hierin vindt u de volgende onderwerpen:









Ouderraad/klassenouder 2016-2017
Avondvierdaagse
MR verkiezing
Notulen MR
Ouderraad
Opknappen van de school
Schoolreis
Agenda

Ouderraad/klassenouder 2016-2017
Andere jaren werd er tijdens de algemene ouderavond door de leerkrachten gevraagd wie er
klassenouder zou willen zijn voor de groep. De huidige ouderraad heeft voorgesteld om deze vraag al
voor de zomervakantie bij de ouders neer te leggen zodat de ouderraad direct na de zomervakantie
aan de slag kan met de organisatie van een aantal activiteiten.
Wanneer u klassenouder bent, houdt dit in dat u:
 In overleg met de leerkracht ouders van kinderen uit de groep werft om
schoolactiviteiten te begeleiden, bijvoorbeeld schoolreis, kerstdiner, excursies e.d.
 U ongeveer 5 avonden per jaar aanwezig bent bij de vergadering van de ouderraad.
Tijdens deze vergadering worden de activiteiten als Kerst, Sinterklaas, Pasen,
Müllerpierdag e.d. besproken.
 U eventueel samen met leerkrachten deelneemt aan een commissie die genoemde
activiteiten organiseert.
Bent u geïnteresseerd om volgend jaar klassenouder te zijn van de groep van uw kind, dan kunt u dit
nu al kenbaar maken bij de huidige leerkracht van de groep.
Om de communicatie zo helder mogelijk te houden, is er per groep één klassenouder.
Avondvierdaagse
Van 23 t/m 26 mei krijgen de kinderen weer de gelegenheid om mee te lopen met de
avondvierdaagse. Vorige week heeft u uw kind hiervoor kunnen inschrijven.
Voor de groepen 2 t/m 4 is de afstand van 5 km het meest geschikt. De oudere kinderen kunnen
kiezen voor 7,5 km.
De avondvierdaagse start en eindigt iedere avond op het Heemraadsplein.
De 5 km lopers lopen vanaf 19.00 uur.
De 7,5 km lopers lopen vanaf 18.30 uur.
De kinderen worden 15 minuten van te voren op de locatie verwacht.
Zorgt u s.v.p. zelf voor de begeleiding van uw kind(eren) tijdens de avondvierdaagse!

MR
Verkiezing nieuwe MR
De huidige MR is alweer bezig aan het derde jaar van haar zittingsperiode. Dit betekent dat er voor
volgend schooljaar een nieuwe MR gekozen zal worden. De oudergeleding van de huidige MR heeft
aangegeven dat zij zich niet meer verkiesbaar zal stellen.
Wanneer u geïnteresseerd bent om u verkiesbaar te stellen voor de nieuwe MR, wordt u van harte
uitgenodigd dit kenbaar te maken bij de huidige MR. U kunt dit doen door een mail te sturen naar
mr@locatiemullerpier.nl.
De verkiezing zal plaatsvinden op 28 en 30 juni.
Notulen
Op de website treft u de notulen van de MR vergadering d.d. 17 februari 2016. In deze notulen de
volgende onderwerpen:
 Verkiezing MR
 Formatie 2016-2017
 Vakantierooster 2016-2017
 Arbo
 Begroting rijksbijdrage
 Binnenklimaat
Opknappen van de school
De school kan een opknapbeurt gebruiken. Het gebouw staat nu elf jaar en het is onder andere
nodig dat er geverfd gaat worden. Op dit moment worden er met een architect plannen gemaakt om
naast het verfwerk ook andere zaken (zoals de verlichting en de rode wand in de gang boven) aan te
pakken. Onderdeel van dit plan is dat het ‘ei’ in de hal boven verwijderd zal gaan worden. Het
auditorium wordt om praktische redenen onvoldoende gebruikt. Daarnaast is de doorlooproute naar
de groepen tussen het ‘ei’ en de pilaren nauw. Gezamenlijk met de architect wordt er gezocht naar
een mooie invulling van de ontstane ruimte. Hierbij wordt gedacht aan (flexibele) werkplekken waar
kinderen in kleine groepjes samen kunnen werken of juist individueel rustig zitten. Ook de gangen
bij de hogere groepen kunnen hiervoor gebruikt worden.
De exacte invulling en planning (mogelijk al in de zomervakantie) staat nog niet vast, maar wij willen
u deze ontwikkeling niet onthouden!
Schoolreis
24 juni gaan de kinderen weer op schoolreis!
De groepen 1 t/m 4 gaan naar Linnaeushof in Heemstede.
De groepen 5 t/m 7 gaan naar Geofort in Herwijnen.
De kinderen worden op de gewone tijd op school verwacht en verzamelen in de eigen groep. De
verwachting is dat de bussen rond 8.45 uur vertrekken. Wanneer het verkeer meewerkt, zijn de
kinderen om 15.00 uur weer terug op school.
De kinderen hoeven geen lunch mee te nemen. Graag wel drinken en wat te eten voor de rest van
de dag meegeven. Kinderen mogen wat snoep meenemen, maar wij verzoeken dit beperkt te
houden.
In de bussen mag niet gegeten of gedronken worden.
Wilt u s.v.p. het weerbericht voor 24 juni in de gaten houden en de kleding van uw kind(eren) hierop
aanpassen (regenkleding of zonnebrand).

Agenda
23 t/m 26 mei
23 mei
30 mei
3 juni
16 juni
22 t/m 24 juni
24 juni
27 juni
28 juni
30 juni
5 juli
7 juli
8 juli
11 juli t/m 19 augustus

Avondvierdaagse
Start Cito toetsen kleuters
Start Cito toetsen groepen 3 t/m 7
Koffieochtend
Studiedag, kinderen vrij
Kamp groep 8
Schoolreis groepen 1 t/m 7
Kinderen krijgen rapport mee naar huis
Rapportgesprekken (middag en avond)
Rapportgesprekken (middag)
Afscheidsavond groep 8
Eindfeest (start 14.15 uur), om 15.00 uur start de zomervakantie
Lesvrije dag
Zomervakantie

Kijk voor actueel nieuws ook op de school-app of op onze nieuwspagina van
de website www.locatiemullerpier.nl!

