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PBS info 
De vier PBS-waarden op de Verrekijker: 

 

Oud Papier: 
In schooljaar 2017-2018 halen we uw oud 

papier op elke 3de woensdag van de  
maand op. Het ophaalschema ziet er voor de 
rest van het schooljaar als volgt uit: 

 20 december (ook kerstviering) 

 17 januari 

 21 februari 

 21 maart 

 18 april 

 16 mei 

 20 juni 

 18 juli 
 

De oud papier groep kan nog nieuwe vaders 
gebruiken. Vaders die van gezelligheid houden 
en ook graag iets voor onze school willen 
betekenen. Zeker vaders die vervoer kunnen 
regelen hebben wij graag in ons midden. 
Neem dan contact op met Peter Haarman  
(voorzitter; haarman80@gmail.com) 

 

Verkeersregelaars / carnaval: 
Voor onze jaarlijkse carnavalsoptocht hebben 
we een vergunning nodig. Deze vergunning 
krijgen we alleen als we over voldoende 
verkeersregelaars beschikken. 
Wie van u wil verkeersregelaar worden? 
Hiervoor moet u een online vragenlijst 
(test/examen) invullen. Het certificaat is dan 
gedurende een heel jaar geldig. U kunt zich 
aanmelden via verrekijker@skolo.nl 
Onze verkeersouder  zorgt dan voor de 
aanmelding. Zij neemt contact met u op over 
het verdere vervolg. Vrij vlot daarna ontvangt 
u dan een code om aan het online examen 
deel te kunnen nemen.  
 

Nieuwe aanmeldingen: 
In het nieuwe kalenderjaar gaan we weer 
bezig met de invulling van de formatie voor 
het schooljaar 2018-2019. Het is daarom van 
groot belang te weten hoeveel kinderen er dit 
jaar en het komende jaar gaan instromen. 
We vragen u dan ook vriendelijk om kinderen, 
die 4 jaar worden, vóór 1 januari 2019, aan te 
melden. 
Mocht u ouders kennen die kinderen in die 
leeftijd hebben en zich op onze school willen 
aanmelden, wilt u hen dan vriendelijk vragen 
om een afspraak met ons te maken? 

 
Nieuwjaarsreceptie: 
Op maandag 8 januari organiseren we om 
14.00 uur met alle kinderen in de speelzaal 
een nieuwjaarsreceptie. We willen elkaar op 
dat moment een positief 2018 toewensen. We 
doen dit met een korte terugblik op de 
afgelopen maanden en een vooruitblik op de 
tweede helft van het schooljaar.  
Bij deze “NIEUWJAARSRECEPTIE” zijn alle 
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ouders van harte uitgenodigd. We kunnen 
dan, onder het genot van een drankje voor 
kinderen en koffie of thee voor de 
ouders/verzorgers, proosten op een positief 
2018. 
  

Kerst op de Verrekijker: 
Maandag 11 december en maandag 18 
december houden we met de kinderen 
adventsvieringen. 
Deze vieringen vinden plaats op de 
tribunetrap. 

 

 
 

Kerstviering en hapjesbuffet 
Op woensdag 20 december vieren we op 
school een gezellige kerstavond. De avond 
begint zoals elk jaar met een viering in de 
kerk. We gaan dit jaar weer naar de Maria 
Geboortekerk.  
U kunt uw kind daar brengen vanaf 16.50 uur. 
De viering zal starten om 17.00 uur. Alle 
leerkrachten zijn dan bij de kerk aanwezig. 
Ouders en grootouders zijn ook van harte 
welkom. U kunt dan achter de gereserveerde 
banken voor de leerlingen plaatsnemen. We 
vragen u om, vanwege de rust, hele jonge 
kinderen thuis te laten. 
 
Na de viering in de kerk lopen de kinderen 
samen met de leerkrachten naar school. 
Daar staat dan het hapjesbuffet klaar. 
Hiervoor hebben we wel uw hulp nodig! 
Vandaag hebben alle kinderen een brief 
meegekregen. Daarin kunt  u aangeven wat u 
wilt gaan maken. We verzoeken u vriendelijk 
om het invulstrookje uiterlijk vrijdag 8 
december bij de leerkracht van uw kind(eren) 
in te leveren.  
Woensdag 13 december krijgt u schriftelijk 

bericht, welk gerecht u in welke hoeveelheid 
mag gaan maken.  
 
Woensdagochtend 20 december nemen de 
kinderen bestek, bord en een beker voorzien 
van naam in een plastic tas mee naar school. 
’s Middags kunt u de koude hapjes op school 
brengen van 16.30 tot 16.45 uur en de warme 
hapjes kunnen gebracht worden van 17.30 tot 
17.40 uur. 
Het buffet van de groepen 1 t/m 3 is om 18.45 
uur afgelopen. Voor de groepen 4 t/m 8 
eindigt het buffet om 19.00 uur. Wij vragen u 
om niet eerder dan de verwachte tijd bij de 
groep aanwezig te zijn, zodat de leerkrachten 
en leerlingen het buffet gezamenlijk af kunnen 
sluiten. U wordt verzocht uw kind op te halen 
uit de groep.  
 
Ook organiseren we dit jaar weer een actie 
voor het goede doel. Hierover vindt u alle 
informatie in een extra bijlage bij deze 
nieuwsbrief.  
 
Op zoek naar … 
De leden van de kerstcommissie zijn nog op 
zoek naar lege potjes met een brede opening 
om zo een mooi lichtpad bij de school te 
kunnen maken als we terugkomen van de 
kerk. De kinderen kunnen de potjes volgende 
week in de doos doen die bij de ingang staat. 

Kerst met de ouderraad 
Zoals ieder jaar organiseert de ouderraad 
tijdens het kerstbuffet voor de ouders een 
gezellig samenzijn. Direct na de viering in de 
kerk (±17.45 uur) staat er voor iedereen 
glühwein en chocolademelk met iets lekkers 
klaar in de personeelslounge. De ouderraad 
hoopt dat veel ouders komen.  

 
MR; toch nog even voorstellen… 
De Verrekijker heeft een MR 
(Medezeggenschapsraad) die meepraat over 
alles wat de school aangaat. De MR bestaat uit 
een personeelsgeleding en een oudergeleding.  
De oudergeleding bestaat uit: Kirstin 
Nieuwenhuis (voorzitter) , Sander van Hof, 
Miranda olde Heuvel. De personeelsgeleding 
bestaat uit: José Bakker (secretaris) – Sharon 
Gevers en Anouk Tiehuis.  
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Belangrijke besluiten, die bestuur of directie 
willen nemen, worden voorgelegd aan de MR. 
Andersom kan de MR ook punten kenbaar 
maken aan directie/bestuur. Dit kan de MR 
gevraagd en ongevraagd doen. De MR praat 
en denkt niet alleen mee, maar geeft ook 
adviezen en beslist in sommige gevallen ook 
mee. Dit ligt wettelijk vast in twee vormen van 
recht die de MR heeft, namelijk:  
1 Adviesrecht: de MR geeft een advies aan de 
directie. De directie weegt dit advies en 
koppelt het besluit terug aan de MR.  
2 Instemmingsrecht: dat wil zeggen dat 
besluiten waarop dit recht van toepassing is, 
door de directie niet genomen kunnen 
worden zonder instemming van de MR.  
De MR heeft een maandelijks overleg. Dit 
schooljaar zullen een aantal vaste 
onderwerpen terugkomen op de agenda, zoals 
de toetsen van het leerlingvolgsysteem, 
vakantierooster, formatie, schoolplan en 
schoolgids. Daarnaast zullen actuele 
onderwerpen worden besproken.  

Ook dit schooljaar willen wij, leden van de MR, 
ouders meer betrekken bij de onderwerpen 
die besproken worden tijdens onze 
vergaderingen. Er zal daarom bijna 
maandelijks een MR update verschijnen in 
deze nieuwsbrief.  Voor tips, opmerkingen en 
MR gerelateerde vragen kunt u altijd 
persoonlijk terecht bij een van de MR-leden, 
zij zullen dit meenemen naar de vergadering.  
Dit mag ook per mail gestuurd worden naar 
mrverrekijker@skolo.nl. 
 
Wat betekent de MR voor u als ouder?  

Iedere ouder kan in de MR zijn stem laten 
horen. De ouders die in de MR meedenken en 
praten, vertegenwoordigen de ouders van de 
school. De MR behandelt geen individuele 
problemen, daarvoor gaat u naar de 
groepsleerkracht uw kind of naar de directie. 
Er worden onderwerpen besproken die 
betrekking hebben op alle kinderen, ouders en 
personeel binnen de school. 
 

MR-update: 
De MR werpt dit schooljaar een kritische blik 
op de schoolgids. We willen hier een 
compacte en overzichtelijke versie van maken, 
waar voor alle ouders de nodige informatie 
duidelijk in te vinden is. Iedere vergadering 
zullen we een of twee hoofdstukken 
doornemen en hiervoor tips en adviezen 
doorsturen naar de directie.  
 
De tevredenheidslijsten die ingevuld zijn door 
ouders, leerkrachten en leerlingen zijn in de 
MR vergadering besproken. We hebben hierbij 
uitleg gekregen en konden vragen stellen over 
de resultaten. 

Onderwijs staking: 
Wij kunnen u mededelen dat de 
aangekondigde staking van onderwijs-
personeel op 12 december a.s. definitief 
doorgang zal vinden.  
De vakbonden hebben hiertoe besloten nadat 
minister Slob van OCW niet op de gestelde 
eisen is ingegaan. 
In de extra bijlage vindt u hierover meer 
informatie. 
 

Algemene PBS ouderavond: 
Het duurt nog even, maar op donderdagavond 
24 mei organiseren wij weer een PBS 
ouderavond voor alle ouders. Deze avond zal 
heel speciaal worden en wilt u niet missen. Als 
onderdeel van een breder programma zullen 
we natuurlijk ook deze avond weer foto- en 
filmmateriaal van uw kinderen laten zien. 
Reserveer deze avond alvast in uw agenda. 
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De kalender van december en januari 
 
Maandag 4 december  Sinterklaas op de Verrekijker 
Dinsdag 12 december   Ouderraad 
Donderdag 14 december  Inloopkwartier ouders 
Woensdag 20 december  Oud papier 
     17.00 uur Kerstviering 
Vrijdag 22 december    12.00 uur Kerstvakantie t/m vrijdag 5 januari 
Woensdag 27 december  Kersthandbaltoernooi 
Donderdag 28 december  Kersthandbaltoernooi 
 
 
Maandag 8 januari   Eerste schooldag in 2018 

Nieuwjaarsreceptie op school om 14.00 uur 
Dinsdag 9 januari   Ouderraad 
Woensdag 10 januari   Hoofdluiscontrole 
Woensdag 17 januari   Schaaktoernooi 

Oud papier 
Dinsdag 23 januari   Leerlingenpanel 
Woensdag 24 januari   Medezeggenschapsraad 
Vrijdag 26 januari   Inloopkwartier ouders 
 
 
Vooraankondiging: 
Donderdag 24 mei   Algemene PBS ouderavond voor alle ouders. 
  
 
 
 
  
 
Voor alle overige data verwijzen we naar de website: www.kbsdeverrekijker.nl  
en het ouderportaal. 

http://www.kbsdeverrekijker.nl/

