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Belangrijke datum
-

18 juni: MR vergadering
20 juni: Knakworsten party Ploetertje
21 juni: Podium moment groep 1-2
27 juni: Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Bestuurder Stichting Allure
Sinds oktober 2017 heeft Odette Meskers als interim bestuurder van stichting Allure
gefunctioneerd. De Raad van Toezicht vindt dat zij haar taak op uitstekende wijze
uitvoert en heeft daarom, na advies van de GMR, besloten haar te benoemen als
bestuurder in vaste dienst. Wij zijn ontzettend blij met dit bericht. Op deze manier blijft
de continuïteit van de stichting gewaarborgd en kunnen we de koers blijven varen die
met de Allure - scholen is uitgezet.

Vier Keer Wijzer

Als team hebben we besloten met Vier Keer Wijzer verder te gaan. Ik heb u als ouder
daar al eerder geïnformeerd over dat dit een vernieuwde werkwijze is binnen het
onderwijs die gebruikt maakt van de talenten van kinderen.
Er wordt gewerkt aan de hand van VIER stappen:
V van Vragen
Er wordt samen met de kinderen besproken waar zij aan het eind van het project een
antwoord op willen hebben. Vooraf worden de (kern)doelen bepaald.
I van Ik en inbreng van het kind
Wat weet een kind al en wat wil het nog te weten komen.
E van Ervaren en Experimenteren
De kinderen werken aan de hand van opdrachtkaarten. De kaarten passen bij hun eigen
intelligentie/ talent.

R van Resultaat en Reflectie
Kinderen presenteren hun opbrengsten en de doelen worden getoetst.
Kijk voor meer informatie over deze werkwijze op www.vierkeerwijzer.nl
Wij zullen volgend schooljaar als team begeleidt worden door Marco Bastmeijer. Hij is
de ontwikkelaar van Vier Keer Wijzer. Hij bereidt met ons de thema’s voor. Hij komt
klassenbezoeken doen, geeft ons tips en zal met ons thema’s evalueren. We hebben er
als team al heel veel zin in!!

MR Verkiezingen
Er staan weer verkiezingen voor de medezeggenschapsraad voor de deur. De
medezeggenschapsraad bestaat uit de personeelsgeleding (drie leerkrachten) en de
oudergeleding (drie ouders). Kort samengevat is de raad een inspraakorgaan met
wettelijke bevoegdheden. Deze raad toetst het beleid dat wordt voorgesteld en
uitgevoerd door de directie en heeft afhankelijk van het onderwerp instemming- of
adviesrecht. Om een gezonde roulatie van leden van de MR te bewerkstelligen vinden
er ieder jaar verkiezingen plaats waarbij ouders zich aan kunnen melden om één van de
zittende leden na een periode van in principe 3 jaar af te lossen.
Na een periode van 3 jaar inzet voor de Kraaienboom stopt Jacqueline van Stralen bij de
MR. Heb jij interesse om het stokje van Jacqueline over te nemen en de
“verkiezingsstrijd” met andere geïnteresseerden aan te gaan, of heb je vragen en wil je
meer informatie over de oudergeleding van de MR, meld je dan bij een van de leden
van de MR oudergeleding: Stef van Diepen (06-52795003), Jacqueline van
Stralen(06-22797500) of Marloes Groot (06-37619937).
Met vriendelijk groet namens de MR,
Stef van Diepen

OV nieuws
Na een prachtig jaar met weer vele leuke activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstfeest,
schaatsen, het circusproject en nog veel meer leuke activiteiten hebben wij het jaar al
afgesloten met de laatste vergadering. Graag danken wij Petra Koetsier en Margit Kuper
voor hun inzet tijdens hun periode bij de oudervereniging.
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders die graag
betrokken willen zijn bij de klas en school van hun zoon en dochter.
Heb jij leuke ideeen, een positief kritische blik en vooral vind je het leuk om je verder te
verdiepen in de schoolomgeving van je zoon of dochter. Geef je op voor de
oudervereniging en wordt klassenvertegenwoordiger van de groep waar je kind in zit.
We hebben momenteel diverse vacatures in verschillende groepen. Zodra de
klassenindeling bekend is, zullen wij aangeven om welke groepen het gaat.
We vergaderen ongeveer zes keer per schooljaar en we verwachten van jou dat jij of je
duo (er staan op iedere groep twee klassenvertegenwoordigers) voor iedere
vergadering even contact met de juf of meester van jouw klas contact en alle lopende

zaken even doorneemt. Verdere taken van een klassenvertegenwoordiger zijn
bijvoorbeeld rijouders regelen voor een excursie en de juf of meester ondersteunen
waar mogelijk. Ook zijn jouw goede ideeën meer dan welkom.
Meld je aan bij Esther Buijsman e.stins@kpnplanet.nl of bij de directie van school.
NIEUWS

van 't Ploetertje

Woensdag 20 juni is het weer zover, de knakworsten party bij 't Ploetertje.
Vanaf 12.15 uur tot 13.15 uur serveren wij weer de lekkerste broodjes knakworst uit het
hele land.
Voor twee broodjes knakworst betaal je € 2,- Voor de kinderen en ouders zonder
abonnement komt hier ook nog de entree van het zwembad bij.
Zorg dat je er bij bent! Het belooft weer een gezellige lunch te worden.
Groetjes Esther

Wandelen voor Water
De opbrengst voor wandelen voor water is: 1724,10 euro. Een fantastisch bedrag!!

Laura (9) zoekt een pleegouder die haar topografie wil overhoren en
Max (11) zoekt een pleegouder die denkt aan zijn gymspullen
Kom voor meer informatie naar de bijeenkomst op 3 juli in het
gemeentehuis
Op onze school hangt sinds kort een spandoek. Hiermee steunen wij de
landelijke actie ‘doneer je schoolhek’, bedoeld om het tekort aan pleegouders
onder de aandacht te brengen, ook in Medemblik.
In Nederland zijn meer dan 16.500 pleeggezinnen. Een pleegkind krijgt bij
pleegouders de mogelijkheid om (tijdelijk) in een gezin op te groeien en zich te
ontwikkelen. Omdat wij vinden dat elk kind die kans verdient, steunen wij deze
actie. Er is namelijk een groot tekort aan geschikte pleegouders en daar willen we
graag wat aan doen.
Evelien, van Parlan Jeugdhulp: “We zijn op zoek naar supergewone mensen.
Natuurlijk is pleegzorg bijzonder, maar het zijn de vanzelfsprekende dingen die

pleegouders bieden die het zo bijzonder maken. Juist het delen van alledaagse
zaken met elkaar, dát is de kracht van pleegzorg.”
Ouders die meer willen weten over pleegouder worden kunnen zich melden bij
Parlan voor een informatiepakket:
https://www.parlan.nl/content/pleegzorg/informatiepakket-pleegzorg-aanvrage
n
Ook wordt er op 3 juli om 19.30 een vrijblijvende informatieavond georganiseerd
in het gemeentehuis te Wognum. U kunt zich hiervoor aanmelden via
pleegzorg@medemblik.nl
De gemeente Medemblik werkt op het gebied van pleegzorg samen met: William
Schrikker Pleegzorg, Leger des Heils Pleegzorg en Pleegzorg van Parlan Jeugdhulp

