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Agenda
Wat is er goed gefietst de afgelopen twee weken! Niet alleen
door de leerlingen van onze school, maar ook door een aantal
moeders op de woensdagochtend! Complimenten hiervoor. Het
fietsen voor ouders is ook de komende twee woensdagen nog,
dus als u wilt aansluiten bent u van harte welkom! Dit vindt plaats
op woensdag om 09.00 uur op het schoolplein.
De fietscontainer blijft nog wel staan, maar nu voor de leerlingen
van de Helen Parkhurst. Dat betekent dat bij ons de gymlessen
voor de groepen 3 t/m 8 gaan starten op maandag en
donderdag. Het rooster vindt u terug in het ‘Ouder informatie
boekje’ dat u aan het begin van het schooljaar hebt gekregen.
Zolang het lekker weer is, zijn de gymlessen buiten! Bij slecht weer
vinden de gymlessen uiteraard binnen in de gymzaal plaats.
Voor de gymlessen moeten de leerlingen aparte gymspullen
meenemen: een korte broek of een legging en een T-shirt of
hemdje en een handdoek voor het douchen ná de gymles.
Tijdens de startgesprekken heeft u een informatie brief over het
douchen ontvangen. Deze zal als bijlage bij de nieuwsbrief
toegevoegd worden. Uw kind kan gymschoenen (schone
sportschoenen) aan in de zaal of hij/zij kan op blote voeten
gymmen.
Leerlingenraad
De verkiezingen voor de leerlingenraad zijn
gehouden! De volgende leerlingen zijn
verkozen in hun groep:





Groep 5: Dilara en Nigel
Groep 6: Diya en Abi
Groep 7: Belinay en Amaru
Groep 8: Resul en Sanae

Juf Annemarie en juf Minke zullen de
leerlingenraad begeleiden.
De eerste bijeenkomst is maandag 23
september tussen de middag.
Dat betekent dat deze leerlingen lunch van
thuis moeten meenemen en dat zij (uiteraard) gratis overblijven!
Overblijf en op het schoolplein komen na de lunch
De overblijfjuffen zijn tussen de middag verantwoordelijk voor de aan
hen toevertrouwde leerlingen op het schoolplein.
Leerlingen (en ouders) die NIET overblijven mogen pas vanaf 12.50 uur
het schoolplein op, omdat de overblijfjuffen anders het overzicht kwijt
raken. We hopen op uw begrip daarvoor!!

Maandag 23 september
* Start gymlessen dus gymkleding en
handdoek voor het douchen mee!
* Leerlingenraad; 12.00 – 13.00 uur
Maandag 23 t/m donderdag 26 sept.
*Drempeltoets groep 8
Dinsdag 24 september
* Groep 7 en 8 in de ochtend naar het
beachstadium in Scheveningen om te
sporten. De bus vertrekt om 08.30 uur!
Woensdag 25 september
* Eerste bijeenkomst ouderraad. Wilt u
helpen op school? Kom langs in de
koffiekamer om 08.30 uur. Dan hoort u
wat de mogelijkheden zijn.
* Start Kinderpostzegelactie, groep 7 en 8
Vrijdag 27 september
* 11:00 uur – ontruimingsoefening; de
Montessorischool en de Helen Parkhurst
doen uiteraard ook mee!
Dinsdag 1 oktober
* Interne ZorgCommissie – betrokken
ouders zijn uitgenodigd
Woensdag 2 oktober
* Start Kinderboekenweek
* Einde Kinderpostzegels
Donderdag 3 oktober
* 08:30 uur – informatie ochtend voor de
ouders van onze kleuters
Vrijdag 4 oktober
* 13:00 – 15:00 uur: groep 7 naar het Maris
college voor techniek lessen. De
leerlingen van groep 7 blijven gratis over.
Denk aan broertjes/zusjes!
Zaterdag 5 oktober
* Dag van de leerkracht
Maandag 7 oktober
* De volgende nieuwsbrief komt uit
* 15:30 uur - de eerste MR vergadering van
het schooljaar. We zijn nog op zoek naar
een ouder die onze MR wil versterken.
Informatie bij meester Frank!
Woensdag 9 oktober
STUDIEDAG! De kinderen zijn deze dag vrij!

Naschoolse cursus sport
Op donderdag zal er een danscursus starten voor de leerlingen van groep 3 en 4. Wanneer dit precies
zal zijn en hoe het inschrijven in zijn werk gaat, hoort u zodra we er meer informatie over hebben.
Meester Willem zal donderdag 3 en maandag 7 oktober starten met een sportinstuif voor de leerlingen
van de groepen 5 en 6 (maandag) en de leerlingen van de groepen 7 en 8 (donderdag). Tijdstip voor
beide dagen: 15.00 – 16.00 uur. Sportinstuif wil zeggen dat je kunt komen als je wil en je niet hoeft op te
geven of af te melden. Als je komt, houd je je aan de regels en ben je er het hele uur. Je kunt niet
halverwege naar huis.
Gratis schoolmelk – pilot
Vanaf volgende week is er twee keer in de week gratis melk op school. Het is een
pilot, dat wil zeggen dat het drinken van schoolmelk met de hele klas (4 weken)
uitgeprobeerd wordt. De leerkrachten beslissen zelf op welke dagen en hoe laat zij
melk drinken. Er worden geen kleine pakjes geleverd, maar 1,5 liter pakken. De
leerkrachten zorgen voor bekers.
Technieklessen voor groep 7 en 8 op het Maris College
Bedrijven zoeken nu en in de toekomst goed opgeleide technische medewerkers. De
realiteit is dat weinig jongeren voor een technische opleiding kiezen.
Het Maris College is de grootste school van Den Haag. Met vijf technische vmbo
locaties, een technasium en een gemotiveerd docententeam, staat de school klaar om
jongeren toe te rusten voor een toekomst in de techniek. Zij willen nog véél meer
leerlingen inspireren voor techniek!
De locaties van het Maris liggen langs de Noordzeekust. Deze kust vormt een rijke
proeftuin voor uitdagend techniekonderwijs. Zeker als alle technische bedrijven mee
gaan doen! We verplaatsen de klaslokalen naar de haven van Scheveningen en koppelen onderwijs
aan techniek in de haven, visserij, nautische en maritieme sector, kustwering en wind- en waterenergie.
Voor meer instroom in technische opleidingen en uitstroom naar het bedrijfsleven, maakt het
Mariscollege kinderen zo vroeg mogelijk enthousiast voor techniek. Daarom is er ‘Techniek aan Zee’, een
samenwerkingsproject met de basisscholen in onze regio, zodat kinderen al op jonge leeftijd in
aanraking komen met techniek. De groepen 7 en 8 van onze school zullen hieraan deelnemen. De
leerlingen volgen techniekles van een techniekdocent op het Maris. Dit gebeurt op 9 vrijdagmiddagen
(zie MSI agenda). Op die dagen blijft de groep (gratis) over, zodat zij om 13.00 uur op het Maris kunnen
starten met de lessen.
Ook zullen er diverse excursies plaatsvinden naar de haven van Scheveningen. Zoals het er nu naar uit
ziet, zullen de leerlingen een boottocht maken naar een zeewierboerderij en een windmolenpark. En
misschien krijgen ze wel zeilles…….
Kijk voor meer informatie op www.mariscollege.nl/techniek.
Nieuwe ouder gezocht voor onze MR
Onze MR (medezeggenschapsraad) is op zoek naar een nieuwe ouder, nadat we voor
de zomervakantie afscheid hebben genomen van Mouna Boukhari.
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een
Medezeggenschaps-raad (MR) te hebben. De MR is het orgaan, waarin de diverse
groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt
voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat
de schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en
adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan.
De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij
school op de hoogte zijn van wat er speelt en daarop kunnen reageren.
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden. Op dit moment bestaat de MR uit de volgende collega’s
en ouders: meester Frank, juf Christa en juf Kelly; de mama van Stan en Elsa (Rizy van Wichelen) en de
mama van Aïcha en Safiyya (Karima Sanhaji). Meer informatie en aanmelden: meester Frank!

