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Geachte ouders, beste jongens en meisjes;
Als eerste wensen wij u en jullie een heel
gelukkig nieuwjaar waarin alle goeds ,
geluk en gezelligheid de boventoon mag
zijn.
NOG EVEN TERUG NAAR DE
KERSTPERIODE:
Op Facebook was al een berichtje terug te
lezen met een bedankje aan alle
(hulp)ouders en buurtbewoners voor een
mooie Kerstviering die we met elkaar
hebben gehad. Saskia Cloo- Hartsema
heeft daar foto’s van gemaakt.
Dit is de link naar haar album:
https://myalbum.com/album/68y1guwf016j
Ook van het Kerstknutselen zijn nog foto’s
te zien:
https://myalbum.com/album/K5YbO4R31
wJX
Saskia hartelijk dank voor de prachtige
foto’s!!
JUF CHANTAL STOBBE:
We nemen u even terug naar eind vorig
schooljaar. Toen kregen wij te horen dat
wij extra geld ontvingen voor
ondersteuning binnen de school.
Na de vakantie is juf Sascha met haar
werkzaamheden begonnen.
Juf Laura had vervangen mogen worden in
verband met haar ouderschapsverlof. Die
bewuste leerkracht hebben we toen niet
gevonden.
Er is na de zomervakantie een vacature
uitgegaan. Ook op de website van OPOS
was deze terug te vinden. Gesprekken zijn
gevoerd maar ineens was daar juf Chantal.
Juf Chantal heeft voor de Kerstvakantie
met ons meegedraaid en een aantal dagen
in school gewerkt. Ook in groep 3-4.

Vanaf deze week zal juf Chantal werkzaam
zijn in groep 3-4 op woensdag-donderdag
en vrijdag.
Wij zijn erg blij met haar komst en
ondersteuning. Zowel voor het team als
voor de kinderen. Juf Chantal heeft veel
ervaring met groep 3 en 4.
Welkom juf!!
DATA JANUARI:
woensdag 16 januari: grote presentatie
van de studenten bouwkunde Hanze
Hoogeschool Groningen. 13.30 uur!
maandag 21 januari: OR- vergadering
20.00 uur
maandag 21 januari: Voorstelling in ‘t
Kielzog groep 5-6 aanvang 13.30 uur.
woensdag 23 januari: Margeochtend
groep 1 (zie jaarkalender)
maandag 28 januari: MR- vergadering
20.00 uur
donderdag 31 januari: Informatieavond
3D onderwijs. 19.30 uur - 21.30 uur
OPROEP NIEUWE MR LEDEN:
De medezeggenschapsraad (MR) is een soort
ondernemingsraad. Die MR heeft een eigen
reglement. In dat reglement staan welke
zaken het bevoegd gezag met de MR moet
overleggen, alvorens er besluiten worden
genomen.
Op schoolniveau heeft de MR instemmingof adviesrecht m.b.t. nieuw of veranderd
beleid.
Daarnaast heeft de MR tot taak het gevoerde
beleid te toetsen.
De MR heeft een ouder- en een
personeelsgeleding.
De MR van de Oetkomst bestaat uit vijf
leden: drie ouders en twee personeelsleden.
De directie heeft alleen een adviserende rol.
Verkiezingen voor de MR vinden plaats in
oktober.

Alle MR vergaderingen zijn in principe
openbaar voor de ouders van onze leerlingen.
De MR heeft een eigen emailadres, hier kunt
u terecht met uw vragen en opmerkingen:
mroetkomst@gmail.com.
Inmiddels is onze MR ouder geleding
versterkt met de komst van de heer Martijn
Wichmann (vader van Yordi uit groep 2)
De heer Arian Hosman (vader van Vera en
Ilse) wil zich graag toeleggen op de
nieuwebouw van de school en zal vanaf
februari/maart daar druk mee zijn.
Naast beide ouders zit de heer Dick de Boer
(vader van Teun en Roos uit groep 8) ook in
de MR. Deze laatste twee leerlingen zijn
schoolverlaters. Daarnaast is de heer de Boer
bezig met een natuur/cultuur project binnen
ons dorp wat nog geheel van de grond moet
worden opgebouwd.
Redenen genoeg om nu een oproep te doen
voor nieuwe MR – leden. Oktober is allang
voorbij maar instromen en meedraaien kan
natuurlijk altijd. Wij zoeken dus nog een
MR-lid. Een leuke uitdaging gezien de op
handen zijnde nieuwbouw en andere zaken.

PRESENTATIE STUDENTEN
BOUWKUNDE HANSE
HOOGESCHOOL GRONINGEN:
Dinsdag 13 november was de startdatum
voor fase twee van onze nieuwe school.
Op maandag 12 november hebben wij onze
zakelijke ouderavond gehad. Teamleden,
OR, MR-leden en andere belangstellenden
kwamen samen met héél veel studenten
van de Hanze Hoogeschool uit Groningen
om te praten over het nieuwe gebouw.
Het was een leuke avond en de volgende dag
zaten daar ruim 40 studenten in het
Dorpshuis die voor ons aan de slag zijn
gegaan. Woensdag 16 januari zullen zij hun
visie exposeren op onze school. Het is
misschien een leuk idee wanneer u in de
gelegenheid bent om hier bij aanwezig te
zijn. De middag begint om 13.30 uur en zal
tot ongeveer 16.00 uur duren. Onze
wethouder is ook aanwezig zijn en zal de
middag officieel openen.

Het team wenst u/jullie een gezellige week.

