
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weer naar school op 8 juni 
Vorige week hebben we u laten weten dat deze week meer informatie komt over de 

volledige heropening vanaf 8 juni. Hiervoor zijn nieuwe protocollen nodig. Van de 

PO-raad hebben we bericht gekregen dat dit protocol nog niet klaar is en er nog 

overleg nodig is met het Outbreak Management Team.  

Dit protocol is nodig voor onze stichting om het eigen protocol hier op aan te passen 

en vervolgens moeten we dit vertalen naar onze school.  

Wij hopen u hierover zo spoedig mogelijk te kunnen informeren, zie tevens de brief 

van de stichting in de andere bijlage. 

 

Personele zaken 

Per 1 augustus heb ik een nieuwe baan. Ik word directeur van basisschool 'De Pelikaan' in 

Putten. Voor mij is het een mooie uitdaging om op deze school leiding te gaan geven. 

Helaas betekent dit ook een afscheid van een leuke en fijne school en gezellige collega's. 

Ook het contact met ouders was fijn en interessant. Maar zoals Winnie the Pooh zei: 'How 

lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard.' (Hoe gelukkig ben ik 

dat ik iets heb dat het afscheid nemen moeilijk maakt).  

Ik wil iedereen bedanken voor de fijne tijd op de ONS. Maar voor alsnog ga ik de laatste 

maanden van dit schooljaar genieten van de kinderen in de groep, enthousiaste ouders 

en leuke collega's.  

 

Groeten van Marja van Roekel 
 
Korte mededelingen 

 De ‘verjaardagendag’ van alle leerkrachten die gepland stond voor 12 juni 

komt te vervallen. Het is dan de eerste week dat alle leerlingen weer naar 

school gaan en het lijkt ons beter momenteel drukte te vermijden. De 

leerkrachten zullen zelf met u communiceren op welke andere dag zij de 

komende maand hun verjaardag(en) gaan vieren. Dit geven zij ook door aan 

de contactouders. 

 Om veilig, individueel met leerlingen te werken hebben we plexiglas 

schermen nodig. Bij de bedrijven zijn ze uitverkocht of duur. Heeft u toevallig 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

thuis nog wat plexiglas staan dat we kunnen gebruiken voor zo’n scherm? Wij 

vragen u dan contact op te nemen met onze conciërge Klaas Cozijnsen. 

 De gemeente heeft de prijs per ton oud papier moeten verlagen van 45 naar 

25 cent. Dat heeft alles te maken met marktprijzen wereldwijd. Dit zal de 

nodige gevolgen hebben voor onze school. Wij betalen daar onder andere 

zaken van zoals de bussen voor de schoolreizen.  

 Het korfbaltoernooi van Sparta zal in september dit jaar niet doorgaan 

vanwege de huidige toestanden rondom Covid-19 

 Hieronder ziet u twee foto’s van ons groene schoolplein. De kinderen zijn 

enthousiast aan het pompen en in de moestuintjes groeit het eerst gezaaide 

goed…! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MR 

Volgend schooljaar komt er een plekje vrij binnen de Medezeggenschapsraad (MR)!  
De MR is op zoek naar gemotiveerde ouder(s) die zich beschikbaar willen stellen 

voor deze vacature(s).  

  

Wat is een MR?  

Iedere school heeft een MR. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de 

school. Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. De MR 

praat over verschillende onderwerpen mee, zoals formatie en continurooster. Voor 

een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR, 

voordat er een besluit genomen wordt. De oudergeleding van de MR is ook 

aanwezig bij sollicitaties van nieuwe leerkrachten en/of ander personeel. De MR is 

een belangrijk orgaan om mee te praten over het beleid van de school. De leden van 

de MR vergaderen 5 à 6 keer op een avond per schooljaar en worden voor een 

periode van drie jaar gekozen.  

  

Lijkt het u interessant om de MR te komen versterken?  

Graag ontvangen wij uiterlijk 12 juni 2020 een mail naar mr.on@mijnonsn.nl waarin 

u zich voorstelt.  

Indien na 12 juni blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, dan zal 

er een online verkiezing plaatsvinden, waarbij alle ouders van de school een stem 
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Uw kind, ons kind! 

uitbrengen op hun kandidaat. Wilt u eerst met iemand uit onze MR oudergeleding 

praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen?  

Neem dan contact op met Gea Horsman, Linda Meeuwissen of Betty Waldhober. 

 
Agenda 
Maandag 1 juni:  Tweede Pinksterdag, vrije dag. 

Donderdag 4 juni: Sportdag komt te vervallen. 

Vrijdag 5 juni:  Koffie-inloop komt te vervallen. 

Vrijdag 12 juni: Verjaardagendag van de leerkrachten wordt verschoven, zie 

Korte mededelingen.  

 

 

 

Wij wensen u een goed en zonnig Pinksterweekend toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


