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Donderdag 8 november 2018

11.00uur: Sint Maarten groep 1 en 2 Klabbe

Dinsdag 20 november 2018

19.00uur: informatie avond ‘werken met Gynzy’

Woensdag 5 december 2018

Bezoek van de Sint aan onze school

Uw bijdrage aan leuke activiteiten op onze school…
5 december komt er weer aan. Een fantastische tijd
voor de kinderen. Maar ook een dikke kostenpost voor
de Ouderraad. Want wist u dat iedere leerling een
presentje krijgt van de Sint? En een schoencadeautje?
En lekkers? De hulppieten zijn ieder jaar weer druk
bezig om zo leuk mogelijke cadeautjes te scoren. Een
hele leuke taak. Maar het wordt steeds moeilijker.
De cadeautjes worden gefinancierd uit de pot van de
vrijwillige ouderbijdrage. Daarom is het zo belangrijk
dat iedereen de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Sint
mag toch niet met een lege zak komen?
De kinderen hebben allemaal een brief mee gekregen
waarin staat hoe u de vrijwillige ouderbijdrage over
kunt maken. Mocht u de brief onverhoopt gemist
hebben, dan hebben we nogmaals het IBAN voor u.
Vrijwillige ouderbijdrage: € 27,50
IBAN: NL52 RABO 032 91 82 781
t.n.v. penningmeester W.A. Scholtenschool
Vergeet niet om de naam van uw kind er even bij te
zetten.
GGD groep 2 en 7
Op 17 december komt de GGD voor groep 2 en 7. U
hoeft daar niet bij te zijn als ouder. Wel moet u het
toestemmingsformulier invullen. U krijgt hierover thuis
bericht per email met een inlogcode.
Wilt u dit alstublieft voor 17 december invullen en
opsturen.
Alvast bedankt!
Sint Maarten groep 1 en 2
Op donderdag 8 november zijn de ouders en
verzorgers van groep
1 en 2 om 11.00 uur
van harte welkom in
de Klabbe.
We gaan hier samen
met de peuters in een
gezellige sfeer, een
aantal Sint Maarten
liedjes zingen.

Kinderboekproject groep 4 en 5
Op woensdag 10 oktober zijn groep 4 en 5 met een
aantal begeleiders naar het ziekenhuis in Scheemda
geweest. Hier werden 2
boeken
gepresenteerd,
waaraan een aantal kinderen
van
verschillende
scholen
hebben meegewerkt.
Onze
kinderen
kregen
allemaal het boek :”De dokter
is kwijt” met hun eigen namen
in het boek geschreven. Dit was
wel heel bijzonder. Het boek is
ook in de boekhandel te koop!
Ouders: Bedankt voor het
rijden!
Ouderavond 20 november
Bent u ook zo nieuwsgierig hoe wij dagelijks met onze
chromebooks werken? Kom dan naar onze
ouderavond, dan vertellen wij u er over en kunt het
mogelijk zelf gaan ervaren.
Álle ouders zijn welkom,
of uw kind nu in groep 1 of groep 8 zit!
Bericht aan ouders groep 8 van VO:
In verband met het samengaan van het Aletta en
Rehoboth is besloten alle activiteiten in het kader van
de voorlichting dit schooljaar gezamenlijk te doen.
Tenzij anders aangegeven vinden al deze
voorlichtingsactiviteiten plaats op het dr. Aletta Jacobs
College.
A.
Voorlichtingsavonden
voor
ouders
en
kennismakingslesjes voor leerlingen:
Tijdens deze avonden op onze hoofdlocatie (Laan vd
Sport 4) beginnen we met een korte presentatie voor
ouders over de opbouw van onze school. Vervolgens
gaan de ouders gericht met onze collega’s mee naar
de onderbouwafdeling. Tijdens de voorlichting aan de
ouders zijn de leerlingen van harte welkom om kennis
te maken met onze school door middel van

kennismakingslesjes. Tijdens deze lesjes maken de
leerlingen kennis met (een deel van) onze docenten,
onze deelschool (inrichting en lokalen) en met de
manier van lesgeven.





Maandag 12 november om 19.00
Praktijkonderwijs
(Locatie
Heemkerckstraat 119a)
Dinsdag 11 december om 19.00
Deelschool havo, atheneum, gymnasium
dakpanklas h/v)
Woensdag 12 december om 19.00
Deelschool vmbo basis, vmbo kader
dakpanklas k/m)
Donderdag 13 december om 19.00
Deelschool mavo (met dakpanklas m/h)

uur:
Van
uur:
(met
uur:
(met
uur:

B. Open huis voor leerlingen en ouders
Op deze avond op het dr. Aletta Jacobs College (Laan
vd Sport) kunnen leerlingen en ouders samen de school
bekijken. Er zijn gerichte programma’s binnen de
deelscholen, maar geheel zelfstandig en vrij door ons
gebouw lopen, kan ook.
Dinsdag 15 januari 2019, van 18.30 – 21.00 uur
C. Kennismaking met de nieuwe klas
Deze dag komen alle aangemelde leerlingen op school
om kennis te maken met hun (waarschijnlijk) toekomstige
klas en mentor.
Woensdagmiddag 19 juni 2019, 13.00 uur
D. Kennismaken ouders-nieuwe mentor | alleen
deelschool vmbo onderbouw
Deze dag kunnen de ouders van leerlingen die
geplaatst zijn in vmbo basis/kader en vmbo
kader/mavo kennis maken met de mentor en vragen
stellen.
Donderdag 27 juni 2019, 16.00 uur
Aan alle lieve kinderen van Foxhol!
Op Zaterdag 17 November komt Sinterklaas met zijn
Pieten weer naar ons leuke dorp Foxhol!
Hij zal een poging doen om de pakjesboot veilig aan te
leggen aan de kade van de W.A Scholtenweg.
We hopen met z’n allen dat de goedheiligman tegen
14.00 aankomt.
Na het ontvangst gaan de Sint en wel 10 Pieten door
het dorp om te iedereen te laten weten dat ze er zijn.
Tegen 14.30 komen we aan bij het MFC van ons dorp,
daar zal dan een feestje zijn die tot ongeveer 15.30
duurt.
Natuurlijk krijgen alle kinderen iets te drinken, lekkers
en………………
En nu maar hopen dat alles goed
gaat tijdens de reis en de
voorbereiding van het heerlijk
avondje!
Wil je hiervan op de hoogte blijven?
Houdt de Facebookpagina van
Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol
goed in de gaten!
Een lieve groet van Sinterklaas…

Weet u nog…?
’s Ochtends bent u als ouder van kinderen uit groep 1,
2 en 3 van harte welkom om even mee naar binnen te
lopen. Wilt u van uw groep 3 kind afscheid nemen op
de gang? Graag zouden we u willen verzoeken, nu we
de eerste periode erop hebben zitten, om kinderen uit
groep 1, 2 en 3 net als alle andere kinderen op de
middag, zelfstandig naar binnen te laten gaan. Wij
zorgen ervoor dat ze direct worden opgevangen door
hun juf.
Groep 1 en 2 ging op stap.
Op maandag 5 november
gingen
we
naar
de
Bibliotheek in Hoogezand.
Eerst werd er voorgelezen
en mochten de kinderen
meedoen met de dierengeluiden. Daarna gingen we in
groepjes hele leuke en gevarieerde opdrachten
uitvoeren, tussen en met de boeken.
Op dinsdag 6 november gingen we naar het Kielzog.
Daar
zagen
we
de
voorstelling “Agent en Boef “.
Het was een grappige
voorstelling met zang, spel en
slapstick. De kinderen waren
heel enthousiast en hebben
volop meegedaan en veel
gelachen.
Gelukkig waren er beide dagen genoeg ouders om ons
te vervoeren en te begeleiden. Nogmaals hartelijk
dank!
Verkiezingen oudergeleding medezeggenschapsraad
Voor de oudergeleding van medezeggenschapsraad
(MR) van onze school zijn er in 2019 officieel
verkiezingen. Om genoeg tijd te nemen en natuurlijk om
kennis over te kunnen dragen werven wij voor de
komende periode al nieuwe leden voor de oudergeleding
van de medezeggenschapsraad.
Om de drie jaar treedt een deel van de leden van de
MR af. In dit geval stelt Korrie Ruiter (oudergeleding)
haar zetel in de MR per augustus 2019 ter beschikking.
Aangezien haar zoon Pepijn dan naar het voorgezet
onderwijs gaat is zij niet herkiesbaar.

Wat is een MR?
In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over
allerlei onderwerpen die met uw school en het

onderwijs te maken hebben. Directie en het
bovenschools management moeten naar uw
argumenten luisteren en samen verbetert u de kwaliteit
van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en
de arbeidsomstandigheden. De MR op een basisschool
bestaat uit personeelsleden en ouders, en in het
voortgezet onderwijs ook uit leerlingen.

shirly@home.nl
Wilt u meer weten over het werk van
medezeggenschapsraden in
Nederland?
Meer
informatie vindt u op de website van de Vereniging
voor Openbaar Onderwijs www.voo.nl.
Met vriendelijke groet,

Welke bevoegheden heeft een MR?
De schooldirecteur, het bovenschoolse management en
colleges van bestuur kunnen niet zomaar hun gang
gaan op ‘hun’ basisschool: voor heel wat belangrijke
beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het
personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de
MR, staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen
(WMS).
Er zijn verschillende soorten beslissingen
• die waarover de MR eerst advies moet geven;
• die waarvoor instemming van de MR vereist is;
• die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te
informeren.
Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor
ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de
achtergronden van de school van uw kind(eren) en de
schoolorganisatie. U doet ervaring op met het
bedenken van beleid inclusief de hobbels die
opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past
uw elders verworven kennis op dit terrein toe.
MR-leden hebben recht op scholing, zowel over de
regels en praktijk van medezeggenschap kan gaan als
over onderhandelingen, vergadertechnieken en
strategie. Zo kunt u ook persoonlijk profijt hebben van
extra training en vaardigheden.
Wat vragen wij van u?
- Interesse in schoolbeleid en schoolregels
-

Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden
van vergaderingen (lezen van stukken)

-

Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen
(ongeveer 6 maal per jaar)

-

Een
kritische
én
open
houding
Lijkt het u wat om de MR komen te versterken?

Meldt u dan voor 22 december 2018 aan bij één van
de, onderaan de brief genoemde, MR-leden of bij de
(schoolcoördinator) Hannah Blom. Stel u zelf kort voor
en geef ook uw motivatie aan. Als de inschrijving is
gesloten krijgen alle ouders, indien meerdere personen
zich verkiesbaar hebben gesteld, de mogelijkheid hun
stem uit te brengen op de kandidaten. Mocht het zo
zijn dat slechts één persoon zich verkiesbaar heeft
gesteld, dan wordt deze persoon automatisch het
nieuwe MR-lid.
Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u
besluit zich kandidaat te stellen?
Korrie Ruiter (moeder Pepijn) 06-55526013 of
korrieruiter@hotmail.com
Shirly Klein (moeder Arun en Zohra)

Korrie Ruiter Oudergeleding MR (voorzitter MR)
Shirly Klein Oudergeleiding MR (Secretaris MR)
Anita Bonekamp Personeelsgeleding MR
Lisa Heij Personeelsgeleding MR

