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Beste ouders, verzorgers, 
 

Ter herinnering wat data en tijden rondom deze week en wat nieuwe informatie 

vanuit de ouderavond. 

Algemene ouderavond 

Op woensdagavond 6 oktober om 19.30 vond de algemene ouderavond plaats. We 

hebben even bij kunnen praten en de (nieuwe) OR/MR/GMR gezichten gezien. Het 

was een klein clubje, maar toch was bijna ieder kind vertegenwoordigd. Fijn!! 

Vanuit de OR mag ik mededelen dat er tijdens de ouderavond is besloten dat de 

klassenouder een budget krijgt (vanuit de vrijwillige bijdrage) wat besteed wordt 

voor een cadeau tbv de juf/meester. Betaalverzoeken zijn daarmee niet meer 

nodig      . 

Vanuit de MR mag ik onderstaande informatie delen: 

De Medezeggenschapsraad dit jaar. 

Jessica Laponder en Esther Ardon vormen dit jaar de oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad. Namens het team zitten juf Leslie en juf Petra erin.  

De afgelopen jaren zijn we veel in gesprek geweest over belangrijke zaken die ons 

als ouders aangaan. Als eerste denk je misschien aan het kleine leerlingen aantal. En 

zeker was dat ook een onderwerp van gesprek. Maar omdat wij als MR vonden dat 

wij niet gaan over het openhouden of sluiten van de school, hebben we toen een 

“krachtteam” opgericht. Los van de MR. Het krachtteam had voor ons de rol om uit 

te zoeken hoe ouders dachten over dit onderwerp. We hadden een bijeenkomst 

gepland, die helaas door de crisis niet door kon gaan. Door aanhaken van andere 

ouders en belangenbehartigers, zijn we als MR uit het krachtteam gegaan, en is dit 

als los onderdeel verder gegaan. 

 

Als MR richten wij ons het komende jaar op onze kerntaken, zoals het welbevinden 

van alle kinderen op school. Iedereen is blij dat de kinderen weer naar school gaan. 

En daarmee komen ook onderwerpen als pesten, kwaliteit van onderwijs en 

financiële zaken weer naar de voorgrond. Gewoon zoals het nu is, bespreken we in 

openheid deze thema’s. Geen individuele zaken, daarvoor kun je als ouder bij de 

leerkracht terecht. Maar zaken die allen aangaan. Daar zijn wij voor. 

 



 

 

Als MR lid volg je ook cursussen om je rol zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. We 

hebben ook een budget voor ondersteuning, als we het niet begrijpen of als we het 

niet eens kunnen worden. We hebben hier vorig jaar ook gebruik van gemaakt, en 

dat is heel erg prettig. 

 

Jessica is dit jaar voor het eerst MR lid en Esther voor het laatst. Dat betekent dat we 

in de loop van dit jaar een nieuwe ouder mogen vinden om het over te nemen. Wij 

vinden de gesprekken leuk, interessant en je blijft op de hoogte van de 

ontwikkelingen in de stichting. Mocht je eens een keer bij een vergadering aanwezig 

willen zijn, laat het ons gerust weten, je bent van harte welkom! 

 

Onze vergaderdata zijn: 

· 16 november 14.30 uur 

· 12 januari 15.00 uur (bestuurder Henri Soepenberg tevens aanwezig) 

· 15 maart 14.30 uur 

· 17 mei 14.30 uur 

· 14 juni 14.30 uur 

De notulen van vergaderingen zijn openbaar en kan je altijd bij ons opvragen. Voor 

deze en andere vragen kun je contact met ons opnemen via: 

mrtormijnschool@gmail.com of rechtstreeks 

Jessica Laponder: 06-28958349 

Esther Ardon: 06-51224401 

 

Kijkje in de klas! 

Wij kunnen u van alles vertellen over de school en het onderwijs. Maar….het is veel 

leuker om dit van uw eigen kind te horen!  

Op vrijdag 15 oktober is daar de mogelijkheid 

voor. Voor de groepen 1,2,3 kan dit om 11.30 -

12.00 uur. Vanaf 13.45-14.15 uur uur bent u 

welkom in de groepen 5,6,7,8. Uw kind zal vol 

trots vertellen over alles wat we leren op school. 

Wanneer u zelf niet kunt komen, kan misschien 

iemand anders komen voor uw kind. Een opa of 

oma wellicht?  

Het is natuurlijk fijn wanneer er voor ieder kind iemand komt. 



Klussenmiddag 

In het voorjaar doen we met de school altijd mee aan NLDoet; een dag waar 

vrijwilligers klussen voor een instantie of goed doel, in ons geval de school.  

Afgelopen jaar kon deze dag niet doorgaan. Daarom hebben we een 

klussenmiddag gepland op 15 oktober. Dit is vrijdagmiddag a.s voor de 

herfstvakantie.  

Wanneer u zich hebt opgegeven om de ramen te lappen, graag zelf spullen 

meenemen.  

De OR regelt de overige materialen en helpt mee, wijzelf helpen uiteraard mee en 

dan hebben we zeker nog wel wat meer hulp nodig. Het zijn allemaal buitenklussen. 

Wat we graag zouden willen 

doen: 

- Met betonverf een 

100 veld schilderen 

(OR regelt de verf en 

benodigdheden) 

- Met betonverf een 

alfabet schilderen 

(OR regelt de verf en 

benodigdheden) 

- De ramen wassen, buitenkant (graag zelf schoonmaakspullen meenemen) 

- De schuur opruimen (en afvoeren wat weg kan) 

 

Kinderboekenmarkt 

Om de boekenweek af te sluiten, organiseren we een kleine 

boekenmarkt. Alle kinderen vanaf groep 5 mogen hun boeken 

tentoonstellen en verkopen voor een klein bedrag. 50 cent voor 

een boek en 10 cent per strip.  

U kunt alvast met uw kind kijken of u boeken of strips heeft om te 

verkopen? Vergeet u niet om wat kleingeld mee te geven? 

Op 15 oktober is dit marktje in de school.  

 

  



Ter verduidelijking, in het kort:  

Wat  en wanneer? Wie? Waar? 

Kinderboeken markt 

Onder schooltijd 

Vrijdag 15 oktober 

 

Kinderen vanaf groep 5 

(’s middags  is groep 1-3 

vrij) 

Op school 

Kijkje in de klas met uw 

kind of kleinkind 

Vrijdag 15 oktober 

➢ 11.30-12.00 uur 

(groep 1,2,3) 

➢ 13.45-14.15 uur 

(groep 5,6,7,8) 

Alle ouders/verzorgers, 

opa’s / oma’s . 

Op school 

Klussenmiddag 

Vrijdag 15 oktober 

15.00-17.00 uur 

Zoveel mogelijk 

ouders/verzorgers 

 

Liever weinig kinderen 

meenemen ivm 

schilderen op het plein. 

De school wordt 

schoongemaakt, dus we 

kunnen niet allen naar 

binnen… 

Op het schoolplein 

Herfstvakantie 

18-22 oktober 

25 oktober weer naar 

school. 

Iedereen  

 


