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’t Kuierjournaal
13e jaargang no. 5: 08-11-18

Mijnschoolinfo
Naast Klasbord gaan we vanaf heden
gebruik maken van mijnschoolinfo.
Mijnschoolinfo zorgt hopelijk voor een
probleemloze communicatie via de mail
tussen school en ouders. Berichten die
eerder rechtstreeks via de mail verstuurd
werden, zoals dit Kuierjournaal, zult u dus
in het vervolg (ook) via mijnschoolinfo
ontvangen.
Daarnaast kunt u binnen de “mijnschool”
omgeving uw eigen contactgegevens
controleren en beheren. Zo is het onder
andere mogelijk om telefoonnummers te
wijzigen of andere (nood)
telefoonnummers toe te voegen. Daarna
zullen wij deze verandering ook
doorvoeren in onze ‘officiële’
leerlingenadministratie.
Ook kunt u zelf aangeven welke
contactgegevens zichtbaar zijn voor
andere ouders.
Tenslotte kent mijnschoolinfo ook een
agenda. Deze zullen wij actueel houden,
zodat u naast de agenda op onze website,
ook op deze manier op de hoogte blijft
van allerlei school- en groeps- activiteiten.
Vandaag of morgen ontvangt u een
activatiemail. Als u op de activatielink klikt
die u is toegestuurd, kunt u uw eigen
wachtwoord aanmaken voor uw
persoonlijke mijnschool omgeving.

Als bijlage bij dit Kuierjournaal ontvangt u
een verkorte handleiding. Mochten er
echter toch nog vragen of problemen zijn
m.b.t. het inloggen, horen wij dat graag.
U kunt dan een mail sturen naar de
directie of bellen. De directeur is echter
de komende twee dagen afwezig in
verband met een studie tweedaagse.
Maandag is hij weer beschikbaar.

Klim-Op theater
Op vrijdag 16 november starten we weer
met het Klim-Op theater. De groepen 1a
en 6 verzorgen deze dag twee keer een
‘voorstelling’ en wel om 9.15 uur en om
11.00 uur. Bij deze nodigen wij de ouders
van de leerlingen uit groep 1a en 6 van
harte uit om vanaf 11.00 uur aanwezig te
zijn bij de tweede voorstelling van het
Klim-Op theater.

Korfbaltoernooi
Woensdagmiddag 21 november is er
weer het jaarlijkse korfbaltoernooi in de
Reggehal. We doen dit jaar ook weer mee
en wel met twee teams bestaande uit
leerlingen van groep 8. Supporters zijn
van harte welkom!
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Enquête
Om de vier jaar wordt bij alle scholen van
onze stichting een vragenlijst voorgelegd
aan alle ouders, medewerkers en
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Dit
doen we om de vier jaar omdat elke
school ook om de vier jaar een schoolplan
moet maken. Dit schooljaar staan we voor
de opdracht invulling te geven aan het
schoolplan 2019-2023. In dit plan geven
we aan in welke richting onze school zich
verder wil ontwikkelen. Maar voordat we
deze koers gaan uitzetten, willen we graag
van alle betrokkenen, ouders, leerlingen
en leerkrachten, horen wat goed gaat en
wat beter kan op onze school. Hierbij gaat
het onder andere om ons schoolklimaat,
onderwijs en cultuur.
Uw inbreng is voor ons zeer belangrijk!
Wij willen u daarom vragen een vragenlijst
op het internet in te vullen. U vindt deze
vragenlijst op:
https://nvl.vbent.org/kvpo/inloggen.php?
c=OUDERSKLI. U kunt deze vragenlijst
invullen tot 1 december. Daarna is deze
site niet meer te bereiken.
Uw antwoorden worden uiteraard
anoniem verwerkt. Te zijner tijd zullen wij
u op de hoogte brengen van de
uitkomsten en ook kenbaar maken welke
verbeterpunten aandacht zullen krijgen.

Maandag 12 november komt Foto Koch
weer naar onze school. Er worden foto’s
gemaakt van alle kinderen en alle
groepen. Daarnaast bestaat er ook de
mogelijkheid een familiefoto te laten
maken met broertjes/zusjes van thuis.
Gezinnen met een achternaam die begint
met de letter A t/m L en hiervoor
belangstelling hebben, worden gevraagd
tussen 8.30 en 8.45 uur zich in de
speelzaal te melden bij de
schoolfotograaf. Voor gezinnen met een
achternaam die begint met de letter M
t/m Z is deze mogelijkheid er op
hetzelfde tijdstip in het lokaal tegenover
groep 8. Daarna worden er familiefoto’s
gemaakt zonder broertjes/zusjes van
thuis. Hebt u hiervoor belangstelling dan
dit graag vandaag of morgen doorgeven
aan de leerkracht van uw oudste kind op
onze school.
De kinderen van de groepen 1 en 2
mogen deze dag hun favoriete knuffel
meebrengen als ze op de foto gaan, dit
geeft minder stress en dus een grotere
kans op een leuke foto.
De complete afhandeling van de
schoolfotografie gaat via internet. Uitleg
hierover vindt u in de brief die als bijlage
van dit Kuierjournaal is toegevoegd.
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Ouderbijdrage
De ouderbijdrage zal dit schooljaar omstreeks 25 november worden geïncasseerd. De
ouderbijdrage bedraagt €40,-- per kind, voor instromers geldt de bijdrage van € 25,--.
Wilt u wanneer u een automatische incasso heeft afgegeven zorgen voor voldoende saldo op
uw rekening?
Ouders/verzorgers die op dit moment nog geen doorlopende incassomachtiging aan de
oudervereniging hebben verstrekt, maar hiervan in de toekomst wel gebruik wensen te maken
kunnen dit kenbaar maken door het invullen van de machtiging in het groene boekje.
In verband met de uit te voeren incasso willen we deze graag voor op 15 november aanstaande
terug ontvangen.
Wanneer u geen machtiging heeft afgegeven, verzoeken wij u de ouderbijdrage
2018-2019 voor uw kind(eren) over te maken op bankrekeningnummer
NL16RABO0145402282 t.n.v. Kath.ouderver. Klim-Op te Rijssen onder vermelding van
“ouderbijdrage” + de naam van uw kind(eren).
Met vriendelijke groet,
de oudervereniging Klim-Op

Jaarverslag 17-18 Medezeggenschapsraad
De M.R. bestond dit jaar uit Harold Gerritsen en Antonnet Backer namens de ouders en Ellen
Kamphuis en Anita Hobert namens het team. Antonnet was de voorzitter. De directeur was bij
alle vergaderingen aanwezig om de beleidstukken toe te lichten.
De M.R. heeft 5 keer vergaderd. Onderwerpen die zijn besproken: nieuws uit de G.M.R.,
directie en O.R., begroting, mobiliteit, schoolgids en jaarplan, vakantierooster, formatie 20182019, ICT, continurooster, schoolplan, inspectie bezoek op bestuursniveau, nieuwe
ontwikkelingen m.bt. peuter- en kleuteropvang, identiteit en passend onderwijs
Er zijn geen veranderingen in de samenstelling van de M.R. geweest gedurende het jaar.
Antonnet Backer en Anita Hobert namen op het eind van het schooljaar afscheid. De plaatsen
worden ingenomen door Rianne Manenschijn en Caroline van der Steen. Harold Gerritsen
wordt de voorzitter.

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 23 november
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