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Babynieuws 
Maandag 25 oktober is Wessel Jansen geboren, zoon van juf Jessica. Het 
gaat goed met Wessel en juf Jessica. 
 
Van harte gefeliciteerd, juf Jessica!  
       
 
 
 

Corona en versoepelingen 
Nu de 1,5 meter afstand tot elkaar is komen te vervallen, mogen scholen zelf weer beslissen hoe zij 
het beleid vormgeven m.b.t. het toelaten van ouders in de school.   
  
 
Wat zijn onze ervaringen van de afgelopen tijd?   
Ons uitgangspunt is dat ouder(s)/verzorger(s) zich welkom voelen in onze school. 
Nu ouder(s)/verzorger(s) al enige tijd niet in de school zijn, zien wij wat dit voor de kínderen en de 
leerkracht in de school én in de klas betekent. Voor de kinderen is er een situatie ontstaan waarin het 
in de school en op de gangen rustig en overzichtelijk is.   
   
In de klas is het eveneens overzichtelijk voor de kinderen. Er is gedurende de inlooptijd voor de 
kinderen een moment om iets voor zich zelf te doen of even te kletsen met medeleerlingen of de 
leerkracht.    
We zien dat de mate van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid bij de kinderen is 
toegenomen en dat een leerkracht bij binnenkomst nu meer aandacht kan geven aan ieder kind en op 
tijd de lesdag kan starten.   
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Voortzetten huidig beleid   
Na overleg met het team en de MR hebben wij besloten ons huidige beleid voort te zetten en hierin 
kleine aanpassingen te doen. Dit gaat in vanaf maandag 1 november. 
 
De inloop blijft. Kinderen die om 8.00 uur op school komen, gaan gelijk naar binnen. De leerlingen 
mogen via de reguliere ingangen naar binnen, zodat de nooddeuren niet de hele tijd open hoeven te 
staan in verband met de kou. Er gaat teveel warmte verloren als de deuren te lang openstaan. 
 
Voor de kleuters blijft het ook hetzelfde. De kleuters kunnen bij het hek worden afgezet en ze kunnen 
via de bekende ingangen naar binnen. Dus de kleuters van groep 1/2A gaan via de ingang bij de 
fietsenstalling en de kleuters van de groepen 1/2B en 1/2C gaan via de ingangen aan de voorkant van 
de school.  
Ouders die graag even met hun kind mee willen lopen naar de klas, mogen via de achterkant van de 
school hun kind brengen tot aan de deur. De leerkracht staat bij de deur.  
Is er iets of wil je even iets aan de leerkracht doorgeven, kun je ook even via de achterkant van de 
school naar de leerkracht lopen.  
We zijn bezig om het tegelpad te verbreden aan de achterkant van de school, maar dit gaat lastig. We 
hopen binnenkort eerst tijdelijk rijplaten te kunnen neerleggen. 
 
Bij het uitgaan om 14.00 uur verandert er niets, behalve dat ook de kleuters weer om 14.00 uur naar 
buiten komen in plaats van 13.55 uur. We blijven de verschillende uitgangen gebruiken en het is de 
bedoeling dat de ouders bij het hek wachten. Wij kiezen ervoor om geen ouders op het plein te laten 
staan, omdat we dan veel minder overzicht hebben. De leerkrachten kunnen nu veel beter zien met 
wie de kinderen meegaan.  
 
Voor alle ouders geldt, als er iets is en je wilt de leerkracht even spreken, kom de school even binnen 
om de leerkracht te spreken of loop via de achterkant van de school naar het juiste lokaal.  

 
Nationaal schoolontbijt vrijdag 5 november 
Van 1 tot en met 5 november vieren we dit jaar de 19e editie van het Nationaal 
Schoolontbijt. Kinderen in heel Nederland ontbijten dan weer samen met hun 
meesters en juffen gezond en gezellig in de klas. In deze feestelijke ontbijtweek 
willen we het belang van gezond ontbijten onder de aandacht brengen met als 
missie een gezond ontbijt, elke dag en voor ieder kind. Het thema van dit jaar is 
dan ook: ‘Altijd een gezond ontbijt’. 
 

De kinderen hoeven deze ochtend niet thuis te ontbijten. 

 
Verkiezingen Medezeggenschapsraad 
In december van dit schooljaar zal de zittingstermijn voor de periode van 3 jaar van een tweetal leden 
uit de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) aflopen. Het betreft hier de zittingstermijn 
van Alex Buitenwerf en Michel Rosema. 
Dit biedt andere ouders/verzorgers, die het leuk vinden mee te praten over diverse 
schoolaangelegenheden, de kans om deel te nemen aan de verkiezingen en wellicht zitting te kunnen 
nemen in de MR (conform het Reglement MR). 
Uiteraard is het daarom voor alle ouders/verzorgers goed te weten wat de MR is, hoe de 
samenstelling is en wat de verkiezingen inhouden. 
 
Wat is de MR? 
De MR, bestaande uit een gelijk aantal leerkrachten en ouders/verzorgers, denkt en beslist mee over 
(algemene) schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. 
De MR vergadert daarvoor ongeveer eens per zes weken en heeft regelmatig overleg met de directie 
en/of het schoolbestuur. Er kunnen hierbij aangelegenheden zijn waarbij advies of instemming 
gegeven wordt door de leden van de MR. Tevens kunnen ouders/verzorgers van leerlingen de MR 
inschakelen om belangrijke (algemene) aangelegenheden voor de school aan de orde te brengen. 
Samenstelling MR 
De oudergeleding bestaat uit 4 leden: Michel Rosema (secretaris), Christine de Wit, Alex Buitenwerf 
en Jeroen Scheper. 
De lerarengeleding wordt momenteel vertegenwoordigd door eveneens 4 leden: Esther Smits 
(voorzitter), Astrid Faber en Mirjan Hiemstra. Door het vertrek van Nanda van der Wal is hier een 



   
 

   
 

 

vacature ontstaan waardoor binnen het lerarenteam een nieuw teamlid zal worden aangewezen als 
nieuw lid. 
Verkiezingen 
Ieder MR-lid heeft voor een periode van 3 jaar zitting in de MR. Wanneer de zittingsperiode van een of 
meerdere leden afloopt, zullen er verkiezingen worden uitgeschreven. Dit zal binnen de 
oudergeleding onder de ouders/verzorgers zijn en binnen de leerkrachtengeleding onder 
leerkrachten zijn. Op dit moment loopt de zittingstermijn van een tweetal leden uit de oudergeleding 
van onze MR af. Dit betekent dat er de mogelijkheid is voor andere ouders/verzorgers om zich aan te 
melden en eventueel als nieuw MR-lid toe te treden. 
Voor de MR-leden van wie de zittingsperiode afloopt, bestaat tevens de mogelijkheid zich 
herkiesbaar te stellen. Mochten er meerdere aanmeldingen voor de MR zijn, dan zal er een verkiezing 
worden gehouden. De verkiezing zal vervolgens plaatsvinden bij geheime, schriftelijke stemming. Te 
zijner tijd zullen de ouders/verzorgers een lijst van de personen waarop gestemd kan worden 
ontvangen. 
 
Aanmelden 
Welke enthousiaste ouders/verzorgers vinden het leuk om mee te praten en mee te denken over 
diverse schoolaangelegenheden en willen graag lid worden van de MR binnen onze school? Meld je 
dan aan voor de verkiezingen! 
Mocht je meer willen weten over wat het MR-lidmaatschap betekent, dan kun je uiteraard altijd bij een 
van bovenstaande leden terecht. 
Aanmelden kan middels het versturen van een e-mailbericht met motivatie aan de MR via mr-
jla@marenland.org Dit kan tot en met vrijdag 12 november a.s. 
Wij zullen zo snel mogelijk na voornoemde datum aangeven welke ouders/verzorgers zich hebben 
aangemeld en hoe de gang van zaken omtrent de verkiezingen vervolgens verder zal verlopen. 
 

Sportmix 
Zie de bijlage voor de activiteiten bij de Sportmix voor de komende tijd. 

 
 
 
 

 


