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Machtiging automatische incasso
Als er nog ouders zijn die een
machtiging willen afgeven voor een
automatische incasso (ouderbijdrage
en overblijven), dan deze graag
uiterlijk
vrijdag
23
september
inleveren bij de juf. Het e-mailadres
voor ouders die een machtigingsformulier nodig hebben:
carla.gaal@hotmail.com.

Nieuwe leerlingenraad
De nieuwe leerlingenraad kwam
donderdagmorgen
15
september
voor het eerst bijeen. Lotte, Sven,
Emine, Silvester, Marit, Gabriel,
Bente, Jochem, Rosalie en Stef gaan
voortaan maandelijks een half uurtje
met elkaar en meester Mannes
praten over het reilen en zeilen op
school (pauzes, wc's, schoolplein,
speelveld, bosjes, schoolfeest enz.).
Vanzelfsprekend kunnen de kinderen
ook met eigen ideeën komen, die
vervolgens
gezamenlijk
worden
besproken. In de leerlingenraad
zitten vijf meisjes en vijf jongens uit
de groepen 5 tot en 8 en de
Christiaan Huygensklas.

Ouders die geen machtiging afgeven,
ontvangen een acceptgiro. Hier zijn
echter wel kosten aan verbonden (€
1,25 per transactie).

Nieuwe leden MR
Er zijn enkele wijzigingen in de
samenstelling van de medezeggenschapsraad. Zo gaat Arjen Verschure, tot nu toe lid van de reguliere
MR, zich toeleggen op de GMR (de
gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad waarin alle scholen van
de stichting Codenz zijn vertegenwoordigd).
Eind vorig schooljaar deden we een
oproep aan ouders die de MR wilden
komen versterken. Daarop kregen
we twee reacties, namelijk van Pieter

Maasse en Janet van Loo. Beide
ouders treden toe tot de MR en
vertegenwoordigen er met Melliena
Kasyanenko de oudergeleding.

Pieter en Janet stellen zich zelf voor:
Pieter Maasse:
“Even voorstellen: Ik ben Pieter
Maasse, getrouwd met Heidi en
vader van: Matthias (groep 4), Sarah
(groep 1) en Boaz (peuterspeelzaal).
Het is mooi om je kind te zien
opgroeien en te zien ontwikkelen. De
school heeft hierin een belangrijke
rol. Daarom vind ik het belangrijk om
mijn stem in de MR te laten horen,
mede namens alle ouders.
Wat doe ik verder?
Als werkvoorbereider werk ik in
Almere. Hierbij teken en ontwerp ik
voor de transformatorstations. Ook
zit ik in de PVT en kan zo de
belangen behartigen binnen het
bedrijf.
Als vrijwilliger ben ik hulpverlener bij
het Rode Kruis.”

Janet van Loo:
“Ik ben Janet van Loo en ik wil me
graag kandidaat stellen voor de
medezeggenschapsraad.
Ik
ben
getrouwd en de moeder van Job,
Joost en Loes uit de groepen 5, 6 en
7 (in omgekeerde volgorde). Ik ben
zzp-er en volg een opfrisstudie
Engelse correspondentie. Naast mijn
werkzaamheden heb ik vanaf dat de
kinderen naar De Regenboog gaan al
aan heel wat activiteiten meegeholpen.
Door mij kandidaat te stellen voor de
medezeggenschapsraad hoop ik mijn
steentje op een andere manier te
kunnen bijdragen. Een luisterend
oor, gedachten uitwisselen, advies en
meedenken om onze kinderen een
leuke tijd op school te laten hebben.”
We heten Pieter en Janet van harte
welkom in de MR!

Het volgende (reguliere) ‘t(h)intje
verschijnt op….
… vrijdag 23 september 2016. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 21 september.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

