
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 4 (19 september 2019) 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

   

 Ook de MR is weer gestart dit jaar.  

Tijdens de eerste vergadering zijn de volgende dingen besproken:  

 Jaarverslag MR is goedgekeurd  

 Schooljaarverslag: Gerry en Simone hebben wat opmerkingen. Deze worden 

aangepast in het verslag.  

 MR activiteitenplan wordt besproken  

 Inzet werkdrukmiddelen personeel;  Door de overheid is er geld beschikbaar 

gesteld om de werkdruk binnen het onderwijs te verlagen. Per groep is er nu in 

kaart gebracht waar de gelden voor gebruikt gaan worden, zodat iedereen weet 

waar hij/zij aan toe is.  

 PDCA’s 2019-2020:Bij de PDCA's 2019-2020 wordt 3x per jaar bekeken wat 

van de plannen al is gedaan, wat er nog moet gebeuren en wat bijgesteld moet 

worden.  

 Protocol handelen bij overlijden: ter informatie voor oudergeleding  

  

Spaart u mee voor de schoolbieb? 
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek 

organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het 

(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u 

en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en 

leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen 

uitzoeken! 

Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

 U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw 

lokale Bruna winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2019 in op 

school.  

 Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel. 

 Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een 

waardebon. 

 We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag 

nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.  

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! 

Kijk voor de actievoorwaarden op www.bruna.nl/schoolbieb . 

 

 

http://www.bruna.nl/schoolbieb


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Of sparen bij Total 

 

Autismecafé 25 september 
Op woensdag 25 september is het thema van het Autismecafé, Autisme, een diagnose 

en dan? 

Wat brengt de diagnose autisme? Verandert dat iets aan de kwaliteit van je leven? 

welke hulp is er voorhanden en waar vind ik die? Hoe zou het leven eruitgezien 

hebben, zonder de diagnose autisme?  

In de bijlage leest u hier meer over 

 

 


