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Wat leest u in deze nieuwsbrief?
Vacature MR
Voorlezen
Letterfeest
Oudercafé over de gezonde school
Finnjol Fit-nieuws!
Voor nu wens ik u, mede namens het team,
een fijne vakantie. Tot 25 of 26 februari.
Patricia Delemarre
(directeur OBS de Finnjol)
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Vacature MR
Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid van de
oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor
deze vacature.
Wat is een MR?
De medezeggenschapsraad 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 MR is daarmee dus iets anders dan de ouderraad
(OR) die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school.
MR De Finnjol
Bij ons op school bestaat de MR uit twee ouders en twee personeelsleden. Op dit moment zitten juf
Bianca en juf Lonneke namens het team in de MR. Ramona Cartier is de voorzitter van de MR, zij zit
hier namens de ouders.
Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de school. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie
moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren
via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
Wat vragen wij van u?
- Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
- Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken);
- Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer xx);
- Een kritische én open houding.
Lijkt het u wat om te MR te komen versterken?
Stuurt u dan uiterlijk 1 maart 2019 per mail een korte tekst (ca 10 regels) naar
mr.finnjol@stichtingschool.nl waarin u zich presenteert.
Indien na 1 maart 2019 blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen dan zal er op 12
maart 2019 een verkiezing zijn waarbij alle ouders een stem kunnen uitbrengen op hun kandidaat.

Voorlezen
Vandaag hebben we met elkaar de Nationale
voorlesdagen afgesloten.
Vanochtend
hebben onze
bovenbouwleerlingen voorgelezen aan de onderbouwleerlingen. En dat deden ze super!

Vanmiddag hebben alle juffen (de meesters
waren vrij vandaag) een boek voorgelezen aan
de leerlingen van de middenbouw en de
bovenbouw. De leerlingen mochten na een
rondje boekpromotie zelf kiezen naar welk
verhaal ze wilden luisteren.
Wat is lezen toch leuk!

Letterfeest
Wat zijn wij trots op onze leerlingen van groep 3! Zij kennen inmiddels alle letters en dat hebben
we vandaag gevierd met een letterfeest!

Oudercafé over de gezonde school
Afgelopen dinsdag was het tweede oudercafé. Alhoewel de opkomst dit keer wat minder groot was
hebben we wel een mooie avond gehad.
Met de aanwezige ouders/verzorgers hebben we gesproken over de Finnjol als gezonde school.
Mooi om te zien dat het team en de ouders op één lijn zitten. Gezond eten vinden we belangrijk,
maar een snoepje op een feestdag of tijdens een schoolreisje moet kunnen. Ook over bewegen,
veiligheid en voorlichting geven hebben we goede gesprekken gevoerd. Wij kunnen met deze input
weer verder schrijven aan het nieuwe schoolplan.
Wilt u de volgende keer ook meedenken en meepraten?
Op dinsdag 26 maart is het volgende oudercafé. Van 19.00 tot 20.30 willen we dan met u in gesprek
over ICT op de Finnjol. Zet u de datum alvast in uw agenda?
Op dinsdag 28 mei is alweer het laatste oudercafé van dit schooljaar. Wij willen dan ons nieuwe
schoolplan (concept) aan u presenteren. Wij hopen dat u ons dan nog kunt helpen met het
aanscherpen van ons schoolplan. Zet u deze datum ook alvast in uw agenda?
Finnjol Fit-nieuws!
De leefstijlkar is te leen!
Wat is het toch lekker om buiten te spelen. Kinderen kunnen in de pauzes op school lekker even
hun energie kwijt, gezellig met andere kinderen spelletjes doen, kletsen en rennen. Daar hebben
kinderen behoefte aan. Lekker bewegen!
De leefstijlkar (elektrische bakfiets) is regelmatig te vinden bij De Finnjol. Ouders kunnen deze kar
ook gewoon lenen voor een verjaardagspartijtje of als zij er met het gezin of familie lekker op uit
willen. Wij willen de ouders daarom graag uitnodigen de leefstijlkar te lenen. Het enig e dat wij
vragen is een borg van € 20,--. Als er geen spellen of materialen kapot zijn gegaan, krijgt u de borg
gewoon weer terug. U mag de kar een dag lenen. Uitlenen gaat via de administratie van De Finnjol.
Zij weten of de kar beschikbaar is. Het is een elektrische fiets die goed bestuurbaar is. Vraag voor
meer informatie even na bij juf Petra, de leefstijlcoördinator van school.

Deze foto is van 12 februari 2019. Tijdens de pauze hebben de kinderen heerlijk gespeeld met het
spelmateriaal uit leefstijlkar.
Uw kinderen hebben er zin in. Stimuleer hen om lekker buiten te spelen! En zelf buiten zijn is toch
ook fijn?
Met hartelijke groeten,
Manon Geerlings
Leefstijlwijkcoach

