
     
 
 

 
 

Nieuwsbrief oktober 2018  
  
Beste ouders/verzorgers,  
 
Vandaag krijgen alle oudsten van het gezin de nieuwe en juiste versie van de jaarkalender mee naar huis. 
Nu heeft u alle data weer op een rijtje.  
 
Jippie!!!!  
De Kinderboeken week staat voor de deur. Van 3 t/m 14 oktober. Het thema dit jaar is vriendschap:  Kom 
erbij! Op onze school gaan we daar natuurlijk aandacht aan besteden.   
Wij beginnen woensdag 3 oktober met de opening van de Kinderboekenweek, die dag is er voor groep 3 
t/m 8 in de middag een leesmarathon.   
De kinderen mogen dan lekker lang lezen in boeken op een knus plekje in de school. Die dag mogen ze 
boeken en een kussen of kleedje meenemen waar ze op kunnen lezen. Ook de kleuters doen hier deels aan 
mee en worden dan voorgelezen door kinderen uit groep 7 en 8.  
 
Woensdag 10 oktober van 13.15 tot 14.15 uur organiseren we een boekenmarkt. Ouders en andere 
belangstellenden zijn welkom! Boeken die kinderen niet meer lezen kunnen verkocht worden en dan is het 
leuk om weer andere boeken te kopen. Daarbij denken we echt aan kleine bedragen, tot een euro.  Die dag 
mogen ze een tas (met hun naam) boeken meenemen voor de verkoop (evt een kleedje) en graag wat 
wisselgeld. Broertjes/ zusje mogen samen en we gaan de oudsten aan de jongste kinderen koppelen.     
Boekhandel Rozenberg heeft die week ook een extra actie ten bate van onze schoolbibliotheek. Op alle 
aankopen van boeken mogen we voor 20 procent van het totaalbedrag boeken bestellen. Daar hebben we 
wel de bonnetjes voor nodig.     
Tot dan!  
 
Jaarverslagen ouderraad en medezeggenschapsraad  
Jaarlijks leggen de ouderraad en de medezeggenschapsraad via een jaarverslag verantwoording af aan alle 
ouders. Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad stuur ik u via de mail volgende week dinsdag 9 
oktober toe. Vanaf die dag ligt het jaarverslag en de financiële verantwoording van de ouderraad ter inzage 
in de teamkamer. Hier kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee het verslag en de cijfers inzien.  
 
Heeft u vragen of wilt u verder kennismaken met de or en de mr dan bent u van harte welkom op 
dinsdagmorgen 16 oktober van 8.15 tot 9.15 uur. Leden van de mr en de or beantwoorden graag uw 
vragen.   
Daarnaast zijn we op zoek naar een nieuwe ouder die ons wil vertegenwoordigen in de GMR. 
 
 
 
 
  
  



                                                OUDERLID GMR HUNNIGHOUWERSGAT GEZOCHT.  

                                         

Iedere ouder heeft recht op medezeggenschap binnen de school of het bestuur. De 
Medezeggenschapsraad (MR) op schoolniveau en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
op bestuursniveau zijn hiervoor bedoeld.  De GMR van het Openbaar Onderwijs Terschelling bestaat uit 6 
leden. Van elk van de drie Openbare scholen is er één personeelslid en één ouderlid vertegenwoordigd.   
Voor onze school zoeken we nog een ouderlid om namens de ouders van onze school zitting te nemen in 
de GMR van het Openbaar Onderwijs Terschelling.   
De GMR komt gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar. De vergaderlocatie is wisselend op één van de 
scholen.   
Jaarlijks wordt door de GMR een werkplan opgesteld met de vergaderdata en onderwerpen. U moet hierbij 
denken aan zaken als de jaarlijkse begroting en het jaarverslag, de formatie, de inzet/gebruik van de 
schoolgebouwen etc. .   
Elke vergadering staat er een aantal vaste punten op de agenda maar GMR leden kunnen zelf ook punten 
aandragen voor de agenda.   
De GMR  heeft instemmingsrecht of adviesrecht. Soms heeft het bestuur alleen informatieplicht en wordt 
de GMR geïnformeerd over een onderwerp.     
Interesse? 
Mocht u vragen hebben of u direct op willen geven als GMR-lid, dan kunt u ons bereiken via de mail: 
esme.bijlsma@opot.nl  
  
 Klasbord  
De eerste ervaringen met Klasbord en de app zijn positief. We leren steeds beter hoe de app werkt en 
welke mogelijkheden er zijn. Berichten die via de Klasbordapp gaan vermeld ik niet dubbel in deze 
nieuwsbrief.   
  
Schoenendozen gezocht 
Sint Maarten komt eraan. We gaan met alle kinderen lampions knutselen en dit jaar gaan we van een 
schoenendoos een lampion maken. Wilt  u ons helpen sparen? Op donderdagmiddag 18 oktober is onze 
knutselmiddag. Wilt u helpen? Via Klasbord komt er een oproepje. 
 
Met vriendelijke groet,  
Esmé Bijlsma  
Locatiedirecteur ’t Hunnighouwersgat  
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