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De Avond4daagse is dit jaar van 24 t/m
27 mei. De organisatie is in handen van
de ouderraad.
Dit jaar vragen wij u ook om duidelijk
aan te geven wanneer u meeloopt. Dit
wil de organisatie graag weten met oog
op veiligheid.

Nieuw uitdaging
Clusterdirecteur Map Schepers gaat
een nieuwe uitdaging binnen cluster
3 onderwijs aan. Hij blijft voor
SOOOG werken tot aan de
zomervakantie. Wij vinden het erg
jammer dat hij vertrekt maar wensen
hem natuurlijk het aller beste!
De wervingsprocedure voor de
nieuwe directeur wordt deze week
gestart.

Inspectiebezoek

Komende
activiteiten


18 mei start
wervingsprocedure
nieuwe clusterdirecteur
door MR en
schoolcoordinatoren



23 mei loopfietsjes clinic
groep 1-2



24 t/m 27 mei
Avond4daagse

Oud papier: 11 juni 2016
Fam. Jongeneel, fam. Textor,
fam. Sweertman, Mulder
Kijk ook op onze website:
www.driesprong.eu

Op donderdag 2 juni komt de inspectie
van het onderwijs op bezoek. Mevrouw
Brandsma komt voor het vier jarig
kwaliteitsonderzoek. Dit bezoek
bereiden wij samen met het team, de
directie en het bestuur zorgvuldig voor.
Op deze dag worden er lessen bekeken,
gesprekken gevoerd met leerkrachten,
leerlingen en ouders.
En is er ook tijd om documenten te
bekijken.
Aan het eind van de dag volgt een
feedbackgesprek.
Deze dag zullen wij met trots laten zien
waar wij voor staan en zullen we ook
open staan voor eventuele
verbeterpunten.

Thema LEVO
17 t/m 27 mei:

“Neem de tijd
Over alles op zijn tijd.
Tijd voor slapen en
tijd voor spelen, tijd
voor ruzie en tijd
voor vrede, tijd om te
denken en tijd om te
doen, tijd om te
lachen en tijd om te
huilen, tijd om te
zwijgen en tijd om te
praten.

Info vanuit de klassen
De Cito-eindtoets is gemaakt. Half mei ontvangen wij de uitslagen. De
kinderen hebben goed geconcentreerd kunnen werken.
De bovenbouw leerlingen werken aan het nieuwe thema: Planten. Dat
sluit mooi aan op de schooltuinen.
In de middenbouw zijn de leerlingen nog erg enthousiast over de
muzieklessen die verzorgd worden door muziekdocenten.
In de onderbouw wordt nog gewerkt aan het thema ‘beesten’. En ook
hier zijn de muzieklessen van juf Maria een groot succes. Het volgende
thema wordt: ‘eten’

Speelgoed
In de hal staat wat speelgoed uitgestald. Dit kan voor 7 euro gekocht
worden bij leerlingen uit de bovenbouw.

Schooltuin nieuws
Via e-mail ontvangt u ook de nieuwsbrief van de schooltuin. WIj zien ook
nog graag wat ontwerpen voor de groente en fruitkar tegemoet. De
leerlingen kunnen hun zelf geoogste opbrengst verkopen.

MR lid gezocht
De Medezeggenschap bestaat dit jaar uit 2 ouders en 3 leerkrachten:
Ouders:
Dethmer Kupers voorzitter
Omar Vegter
Leerkrachten:
Caroline van der Heiden secretaris
Jose Oosten
Marjan Begeman
De medezeggeschapsraad is op zoek naar een derde ouder die 5 x per jaar op een avond
met de raad wil praten over ons onderwijs.
Wat doet de MR?
Het belangrijkste wat de MR doet is luisteren, adviseren en instemmen aangaande
uiteenlopende zaken die op school spelen.
Het nut van de MR?
Deze kan van bijzonder veel waarde zijn, zeker als het gaat om het functioneren van de
school en het plezier dat onze kinderen op school hebben.
Hoe vaak komt de MR bij elkaar?
De MR komt voor een vergadering gemiddeld 5x per schooljaar bij elkaar.
De secretaris zorgt dat er een agenda met eventuele bijlagen onder de leden verspreid
wordt. Op de agenda staan de notulen, ingekomen stukken, activiteiten van de MR en
schoolzaken welke geweest zijn of nog moeten plaatsvinden.
Ingekomen stukken zijn vaak informatieve zaken, maar dit kunnen ook onderwerpen van
ouders zijn die zij aangedragen hebben bij één van de MR leden.
Wie kan lid worden van de MR?
Een MR periode is voor 3 jaar en na 3 jaar mag men zich herkiesbaar stellen. Iedereen die
ouder/verzorger is van een kind dat de school bezoekt, kan lid worden van de MR.
Zodra er een plaats vrijkomt, wordt u geïnformeerd via de nieuwsbrief. U kunt zich dan
aanmelden als lid van de MR. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunt u dan direct
als lid zitting nemen of er zal een stemming plaatsvinden.
De MR is:

- Een positieve groep ouders en leerkrachten met een duidelijke taak;
- Een uitdaging voor iedereen die actief een bijdrage wil leveren aan het onderwijs op de
Driesprong;
- Een meerwaarde voor de school als ouders/verzorgers de MR ook zien als spreekbuis.
Wilt u deze taak samen met ons delen? Laat het ons weten en vraag naar onze
ervaringen.
Samenwerkingsschool De Driesprong
Dorpsstraat 145 a
9699PG Vriescheloo
0597-541440
swsdedriesprong@sooog.nl

