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13 februari Margedag, alle kinderen vrij. 

14, 15 en 16 februari Verwijzingsgesprekken groep 8 

17 februari Carnavals disco 

20 februari t/m 26 

februari 

Voorjaarsvakantie 

28 februari , 2 en 9 

maart 

Rapportgesprekken groepen 1 t/m 7 

 

  

Nieuws van de directie 

Rapportgesprekken  

De afgelopen jaren was u van ons gewend dat we u als ouder de mogelijkheid boden om 

vooraf kenbaar te maken wanneer u niet kon komen op de rapportgesprekken. Bij het 

plannen van de gesprekken hielden we daar dan rekening mee evenals het aansluitend 

voeren van de gesprekken met de diverse leerkrachten wanneer het om broertjes / zusjes 

ging. We hebben gemerkt dat dit eigenlijk niet meer werkbaar is.   

Daarnaast hebben we voor een aantal groepen al zelf een indeling moeten maken en 

daar geen negatieve opmerkingen van ouders over gekregen. Daarom hebben we dit 

jaar zelf de indeling gemaakt. We hebben nog wel rekening gehouden met de broertjes 

en zussen, maar we verwachten dat u het gesprek met en over uw kind prioriteit geeft 

boven andere afspraken. Indien u onverhoopt echt niet op het gesprek kunt komen, kunt u 

proberen te ruilen met een andere ouder van de lijst. Als u ruilt wilt u dit dan wel even 

doorgeven aan de leerkracht van uw zoon of dochter.  

Voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zijn de gesprekken met de kinderen, in 

aanwezigheid van de ouders. Bij de jongere groepen zijn de gesprekken met de ouders en 

in overleg met de leerkracht kan dit ook met het kind erbij.  

U ontvangt tijdig van de leerkracht van uw zoon/dochter een mail waarin de indeling voor 

de groep vermeld staat.   

We rekenen op uw medewerking en begrip voor deze wijziging.  

 

Honden op het plein 

Afgelopen woensdag ontstond er op het kleuterplein een vervelende discussie tussen 

ouders over het feit dat er twee honden op het plein waren.  

We kunnen heel duidelijk zijn: Op de schoolpleinen zijn honden niet toegestaan. Indien het 

niet lukt om de hond thuis te laten dan wacht u buiten de hekken op uw kind of u bindt de 

hond dusdanig vast aan een hek of boom dat dit geen hinder geeft voor de kinderen die 

de school verlaten.  

Het vervelendste van het geheel vind ik echter dat een ouder, die de moeite neemt om 

een andere ouder op de schoolregels te wijzen, erg negatief wordt benaderd. Zo willen we 
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binnen onze school niet met elkaar om gaan. Elkaar aanspreken hoort erbij. We gaan 

daarbij uit van de goede wil van de ander en zelfs van de onwetendheid van de ander. 

Het geeft dan geen pas dat je als melder van de boodschap voor van alles en nog wat 

wordt uitgemaakt. Op onze site kunt u het omgangsprotocol van onze school vinden, 

mocht u dit willen nalezen. 

 

 

Nieuws van het team 

Alaaf…..Alaaf….Alaaf…….  

Nog een paar weekjes en dan is het zover............CARNAVAL🎉🎉🎉🎉!!!  

Vrijdag 17 februari vieren we dit in Dukdalf (bij de Jumbo), met een carnavalsdisco.  

Tijdens elke disco zal er weer een prins én prinses carnaval worden gekozen, dus trek je 

mooiste verkleedkleren aan!! De kinderen krijgen ranja en chips.  

 

Groep 1 t/m 4 worden van 16.30 tot 17.30 uur verwacht,  

Groep 5 t/m 8 van 19.00 tot 20.30 uur.  

 

Door veel tijd tussen de 2 feesten te hebben, is het probleem van de drukte bij de deur 

opgelost.  
 

 

 

Nieuws van de MR 

MeedenkeR gezocht 

Op dit moment is er een vacature binnen de oudergeleding van onze MR en zijn wij op 

zoek naar enthousiaste ouders/ verzorgers die deze vacature willen opvullen. 

De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te 

maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in 

het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De  leden van de MR worden voor een 

periode van drie jaar gekozen. De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie, ze 

zijn betrokken bij veel beslissingen die de directie of het bestuur neemt. 

Voelt u zich betrokken bij het reilen en zeilen van de school en wilt u als ouder/verzorger 

onze MR komen versterken?  Dan kunt u dit kenbaar maken door een email te sturen naar 

mr.mgrbekkersschool@gmail.com.  U kunt zich uiterlijk aanmelden tot 21 februari. 

Als er meerdere kandidaten zijn worden er verkiezingen gehouden. 

 

 

 

Overig nieuws 

Nieuws uit de groepen 

Dit keer geen aanvullend nieuws. 
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Op 10 februari start er voor de tweede keer een voor Nederland uniek project: Geef Mij 

Maar Een Boek! 

Dit jaar is Achtste-groepers huilen niet van Jacques Vriens gekozen. Akkie, die dol is op 

voetbal en zich samen met haar klas voorbereidt op de Cito-toets, het schoolkamp en het 

voetbaltoernooi blijkt ernstig ziek te zijn. Heel groep acht leeft met haar mee. Gelukkig kan 

ze het niet laten om zich ook vanuit het ziekenhuis overal mee te bemoeien. Jacques 

Vriens baseerde het verhaal op zijn eigen ervaringen als onderwijzer. 

 

http://email.edgmedia.nl/t/y-l-hjvdly-trcijydht-r/


 

 

 


