
 

 
 
 

    INFORMATIEBRIEF NR. 14 (13 februari 2020) 

 

 
Maandag 14 januari heeft de MR vergaderd. 
Het eerste gedeelte van de vergadering was samen met de Ouderraad. 
De volgende punten werden hier besproken: 

 Eric gaf eerst uitleg over de komende staking. Leerrijk heeft besloten alle scholen te 

sluiten op deze dag . Vanuit onze school was de stakingsbereidheid deze keer laag. 

 Eric licht het groepsplanloos  en kleine zorgcyclus toe. Deze manier werkt prima op 

onze school. Andere scholen tonen interesse in onze manier van werken. 

 De ouderenquête wordt doorgenomen; Er hebben helaas niet heel veel ouders 

gereageerd. Punten van aandacht zijn: consequent gebruik van Parro app in alle 

groepen, directere en snellere communicatie tussen ouder en school als er iets 

speelt, onduidelijkheid m.b.t. ZIEN in groep 1-2 (dit wordt hier niet afgenomen) 

 ARBO: Eric geeft uitleg . 

 
De MR ervaart het altijd  als zinvol om een keer per jaar samen met de Ouderraad te 
vergaderen. 
Daarna volgde de MR vergadering: 
Punten die daar besproken zijn: 

 Josée (conciërge) zal voortaan fulltime bij ons op school zijn 

 Er is een zij-instromer op BS de Veste; hij ondersteunt op dit moment vooral 

Maureen (Marc wordt bekostigd vanuit subsidie van de overheid) 

 BVL: er is een nieuwe verkeersmethode voor de groepen 3-8 

 Zorgplan; dit wordt doorgenomen 

 Urenberekening volgend schooljaar: eerste opzet. Ouders vragen wat er gebeurt met 

de uren die de kinderen vanwege stakingen niet naar school gaan. Inspectie ziet dit 

door de vingers.  

 Ellen geeft aan dat er nog steeds onduidelijkheid is bij ouders over de 

oudergesprekken die in november gehouden worden. Wie wordt er wel/niet 

uitgenodigd. Gerry geeft aan dat de uitleg in het infoboekje staat dat met de 

informatieavond meegegeven wordt en in de schoolgids. Het blijkt dat het toch 

verwarrend is voor ouders. Gerry en Eric zullen een en ander in een schema vast gaan 

leggen zodat het duidelijker wordt. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekenen en schilderen voor kids  
  

Vind je het leuk om te tekenen en schilderen, zou je graag iets meer willen leren over 

mengen, aquarellen, 3d objecten schilderen, enz. Doe dan mee met de 5 creatieve lessen. Je 

zult zien dat iedereen iets moois kan maken. Deze cursus wordt niet wekelijks gegeven. 

Elke les gaan we met andere materialen aan de gang. 

• les 1: 3d schilderen op hout 

 • les 2: aquarel 

 • les 3: schetsen, tekenen, wit op 

zwarte ondergrond. 

 • les 4: portret, foto, druktechniek 

op hout. 

 • les 5: laatste lessen mee in te 

vullen door vraag van cursisten en 

inrichten expositie 

Leuk als je mee doet! 

  

Het zijn 5 lessen  ( 4/3  18/3  01/04  15/4  06/05)  

Tijd 14.00 – 15.30 uur 

Kosten zijn € 52.--  excl. € 15.--  materiaalkosten te voldoen aan de docent 

Opgeven kan via de website van Den Bolder www.denbolder.nl  of via VU de Langstraat 

  

 

    

Turnen 
In de bijlage kunt u informatie lezen over turnen voor kinderen vanaf 6 jaar bij Turnschool 

Alianza. Of ga naar http://www.turnschool-alianza.nl/turnen-bij-alianza/  

http://www.denbolder.nl/
http://www.turnschool-alianza.nl/turnen-bij-alianza/

