juni 2021

Oudergesprekken en rapporten
In de week van 28 juni zijn er oudergesprekken. Voor de groepen 1-2 en 7-8
zijn deze gesprekken facultatief (op aanvraag van ouders of leerkracht). Voor
groep 3-4 en groep 5-6 vragen we de ouders om zich t.z.t. in te schrijven.
Hierover krijgen jullie in de week voor de gesprekken meer informatie. De
gesprekken zullen plaatsvinden op school waarbij we de nog geldende
coronamaatregelen in acht nemen: handen desinfecteren, 1,5 meter afstand en
het gebruik van een mondkapje bij het lopen in de school.
We zijn met het team in ontwikkeling. Hierdoor willen we komend schooljaar
graag overstappen naar een portfolio in plaats van een rapport. Aan het einde
van dit schooljaar ontvangt u nog een rapport zoals u ook de laatste keer heeft
ontvangen, dus in aangepaste vorm.

Op donderdag 17 juni
en dinsdag 22 juni
hebben we een
studiedag en zijn alle
kinderen vrij!

Bekijk ook onze website:
www.spectrum-hardenberg.nl

Oproep Ouderraad
Welke enthousiaste vader/moeder komt de ouderraad versterken?
We zoeken iemand die;
•

het leuk vindt om betrokken te zijn bij het organiseren en helpen bij
een aantal feesten & evenementen. Te denken aan Sinterklaas, Kerst,
….;

•

mee wil denken in de vergaderingen 1x per maand;

•

nieuwe ideeën in kan brengen;

•

van aanpakken houdt, maar ook kan samenwerken om het werk te
verdelen.

Je mag uiteraard ook eerst een vergadering bijwonen om een beeld te krijgen
en je dan definitief opgeven. Het lidmaatschap betreft twee jaar en wanneer je
dat wilt kan het met nog twee jaar verlengd worden.
Mocht je enthousiast zijn en/of vragen hebben, dan kun je terecht bij één van
de leden van de ouderraad: Mariska Bosscher (moeder van Isa), Pauline
Hagedoorn (moeder van Bram en Stijn), Simone Kappert (moeder van Yelina en
Isobel), Jolanda Sijtsma (moeder van Amber en Lara), Idil (moeder van Samaleh
en Nasra) en juf Lea. We hopen dat jouw naam hier binnenkort bij toegevoegd
kan worden!

Nieuws vanuit de Ouderraad
Woensdag 7 juli is een dag met een traan en een lach, maar hopelijk vooral
met een lach. De OR gaat aan onze lach een bijdrage leveren, maar hoe
houden we nog even geheim. Deze dag is groep 8 voor het laatst op school
en dat willen we niet zomaar aan ons voorbij laten gaan, vandaar dat we ze
feestelijk gaan uitzwaaien. Een “eindfeest” is dan ook wat zij verdienen!
Groep 1 t/m 7 heeft vrijdag 9 juli om 12 uur “pas” zomervakantie.

Oproep MR (Medezeggenschapsraad)
De MR is het formele overlegorgaan binnen onze school waarin ouders en
personeel vertegenwoordigd zijn, waarin belangrijke besluiten rondom het
onderwijs genomen worden.
Op verschillende onderdelen wordt meegesproken over uiteenlopende
beleidsonderwerpen, zoals bijvoorbeeld onderwijs, financiën en veiligheid.
De huidige voorzitter heeft haar functie neergelegd en daardoor is er
binnen de MR op dit moment een positie beschikbaar gekomen voor een
lid namens de oudergeleding.
Bent u geïnteresseerd in de vrijgekomen positie, dan wordt u verzocht om
dat kenbaar te maken aan de leden van de MR (namens de ouders: Sairien
Pol, namens de leerkrachten: juf Harriët en juf Lusan. Indien zich meerdere
kandidaten melden, dan zullen er verkiezingen worden gehouden.
Hopelijk hebben we uw interesse weten te wekken? Een goed
functionerende MR is namelijk van onschatbare waarde voor het
ontwikkelen van de school.

