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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2022 
 
AGENDA 
14-9  Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
16-9                  16:30 Vuurvogel festival op het schoolplein 
19-9  19:30 Vergadering medezeggenschapsraad (MR) 
5-10  8:30-9:00 Leescafé 
5-10  20:00 Vergadering ouderraad (OR) 

 
OUDERRAAD  

De ouderraad (OR) bestaat uit een dagelijks bestuur. We hebben een voorzitter, een secretaris en 
een penningmeester. Ook zitten er teamleden in de ouderraad.  
 

Op dit moment hebben we weer plek voor een nieuw lid van de ouderraad! 
 
Wat is de ouderraad? 
De OR beheert de uitgave van de ouderbijdrage. Jaarlijks legt de penningmeester hierover 

verantwoording af via de accountant van de school. Het is immers geld van de ouders. Het dagelijks 

bestuur kan niet zonder de hulp van ouders. Deze hulpouders houden zich bezig met het (mede) 

organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan de 

koningsspelen, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje, het zomerfeest en 

nog veel meer. De OR vergadert meerdere keren per jaar. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 

uur en vinden plaats op school. De juiste data vindt u in Social Schools.  

Woensdag 5 oktober om 20:00 is de eerste vergadering van het schooljaar. 

Bent u geïnteresseerd? 
Alle vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om een keer een vergadering bij te 
wonen. 
 

NIEUWE COLLEGA’S 
In de vorige nieuwsbrief lieten wij weten dat wij op zoek waren naar nieuwe leerkrachten. Dit is 

inmiddels gelukt! Per 1 oktober starten Sanne Sengers en Mélanie Buitendijk in groep 4/5. Zij zullen 

zich in een volgende nieuwsbrief voorstellen. Van harte welkom Sanne en Mélanie! 
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LEESCAFÉ IN DE ONDERBOUW 
Het Leescafé opent weer de deuren. 

 

Op woensdagochtend 5 oktober van 8.30 uur tot 9.00 uur bent u van harte welkom! 

In de groepen 1/2 kunnen ouders en grootouders aan de kinderen voorlezen. Dit onder het 

genot van een kopje thee of koffie. In groep 3 wordt u voorgelezen door de kinderen zelf. Zo 

kunnen zij trots laten horen wat ze al geleerd hebben. We hopen weer op een grote opkomst! 

U bent van harte welkom! 

 
LUIZENCONTROLE 
Na elke schoolvakantie wordt er door een groep ouders bij alle kinderen een luizencontrole gedaan. 
Het zou fijn zijn als we deze groep groter kunnen maken. Wilt u hierbij helpen? Stuur dan een e-
mail naar kimh@obsvuurvogel.nl.  

 
LEERLINGENRAAD 
In de bovenbouw wordt in deze weken gezocht naar nieuwe leden voor de leerlingenraad. Wij 

hebben een leerlingenraad om: 

• de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten 

• de leerlingverantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen 

• de leerlingen te laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is 

• aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze 

mee tellen 

• de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen 

• actief burgerschap vorm te geven en te bevorderen 

Binnenkort zal de nieuwe leerlingenraad zich in deze nieuwsbrief voorstellen.  
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EXTERNEN 
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