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Nieuwsbrief 7: vrijdag 8 november 2019
Nieuwsbrief 7:
Door een foutje in het systeem, is de vorige weekbrief als weekbrief 7 uitgegeven. Dat klopt
echter niet, deze weekbrief is weekbrief 7.
This newsletter is newsletter 7 instead of the last one.
De medezeggenschapsraad (MR).
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van
de school. Op de Gezellehoek bestaat onze MR uit de volgende ouders en
personeelsleden: Omar Benjilali, Farid Oulad Ali Ou Ahmed, Asma Malhaoui. Erica Scheerhoorn,
Janny Knappers en Lonneke Koevoets Fraanje.
In iedere nieuwsbrief willen we een korte samenvatting geven van zaken die we bespreken
tijdens een MR-vergadering.
Als u interesse heeft of graag eens mee wilt praten, kunt u altijd iemand van de MR aanspreken.
Daarnaast bent u van harte welkom om een keer een vergadering bij te wonen.
Op de MR-vergadering van 4-11-2019 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:
 Overleg met het bestuur van OBO over de stand van zaken rondom de renovatie.
Hiervoor gaat de MR opnieuw een bestuurslid uitnodigen om hierover in gesprek te gaan.
 Verkiezingen MR: Voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 zijn we op zoek naar nieuwe
ouders die de MR willen gaan versterken. Mocht u interesse hebben, kunt u meer informatie
krijgen bij de MR-leden.
 Parro app: Meneer Jos is bezig met het schrijven van een makkelijke handleiding voor
de Parro app voor ouders.
 MR-reglement: Dit schooljaar nemen we het MR-reglement helemaal door en maken het
weer up-to-date voor de Gezellehoek.
 Workshop MR: In februari 2020 gaan alle MR leden deelnemen aan een workshop
Medezeggenschap.
 Brievenbus: In de aula komt er een mooie brievenbus speciaal voor nieuwe ideeën of
zaken die wij kunnen behandelen in de MR.
In this and next newsletters, we will inform you about our MR.
Kinderraad:
Op vrijdag 22 november a.s. staat de tweede kinderraad gepland. Alle kinderraadleden zijn een
ontwerp aan het maken voor het nieuwe schoolplein. Deze ontwerpen gaan we 22 november aan
elkaar presenteren en vergelijken.
Our children’s board is developing different designs for our new playground.

Verkeersweek:
Afgelopen week heeft de verkeersweek bij ons op school plaatsgevonden. Naast de reguliere
lessen in de groep, zijn er fietscontroles uitgevoerd. Ook schenken we aandacht aan het
zichtbaar zijn op de fiets in de donkere dagen.

During the traffic project week we teached our children different traffic skills. We talked
about safety during the dark days in the winter.

Aanpassing in de schoolgids m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage:
De onderwijsinspectie heeft aangegeven dat de OBO-scholen aanpassingen moeten doen over de
vrijwillige ouderbijdrage. Bij deze willen wij u laten weten dat De Gezellehoek de aanpassingen in
de schoolgids heeft gedaan. Hieronder vindt u de aangepaste tekst.
Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om activiteiten uit te voeren
waarvoor de school geen of onvoldoende subsidie van het Rijk ontvangt. Dit zijn
activiteiten als de sinterklaas- en kerstvieringen, het schoolreisje, de museumbezoeken,
de uitgave van de schoolkrant, de sportdag en voor groep 8 het schoolkamp.
Zonder ouderbijdrage kunnen deze niet doorgaan.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op: € 40,50.De bijdrage voor het
schoolkamp is vastgesteld op € 30,00 euro. De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de
hoogte van deze bijdragen.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is inclusief reservering voor de schoolreis. Het geld
kan via de bank of contant worden betaald. U kunt ook de penningmeester van de
ouderraad rechtstreeks benaderen.
De ouderraad geeft jaarlijks, via een brief die bij het ouder-kind gesprek wordt meegegeven,
een verantwoording af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage.
The inspection of education told the OBO schools to make an adjustment in the schoolguide
about the school money for parents to pay volunteer.
Oudergesprekken:
Vandaag, 8 november, gaat de rapportbiref mee voor uw kind. U kunt dan aangeven wanneer u op
gesprek komt. Maandag 11 november krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. Op dinsdag
19 november en donderdag 21 november a.s. staan de rapportgesprekken van uw kind gepland. U
bespreekt dan samen met de leerkracht de vorderingen van uw kind. Voor kinderen uit groep 8
staan de voorlopige adviesgesprekken gepland, tevens kunt u de NIO uitslag met de leerkrachten
bespreken.
This Friday you will receive the letter to plan for the parentmeeting. Monday the 11th all children
receive their rapportcard. On 19th and 21th of november the meetings take place.

Creaochtend:
Op woensdag 20 november a.s. vindt de eerste creaochtend plaats. Deze is vanwge de
onderwijsstaking verplaatst. Op dit moment legt de werkgroep de laatste hand aan de
voorbereidingen. Ouderhulp is van harte welkom. Er zijn ouders die zich via het
ouderhulpformulier hebben opgegeven. Heeft udat gedaan? Dan is het fijn om 20 november vrij
te houden. De collega’s van de werkgroep nemen nog contact met u op. Wilt u zich nog opgeven
voor ouderhulp tijdens de creaochtend? Dat kan via de leerkracht van uw kind.
On 20th of november our first creative morning will take place. If you’d like to help, you can let
us know.

