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Nieuw MR lid
De MR van onze school bestaat momenteel uit 3 leerkrachten (Annette Schouten, Marjan
Bakker en Ilse Smit) en 2 ouders (Sandra Hendriks en John Zevenbergen, beide ouders
van De Vinkenbaan). Op dit moment zoeken wij nog een ouder van de locatie PC Hooft
die ook graag lid wil worden van onze MR.
Concreet houdt dit in dat we ongeveer 6 keer per jaar vergaderen tijdens een avond,
waarbij we ons voornamelijk bezighouden met het beleid op beide scholen. Daarnaast is
dit moment extra interessant, omdat we het ook regelmatig hebben over de bouw van het
nieuwe Kindcentrum in Muiden.
Mocht u eerst eens een vergadering willen bijwonen, dan kan dat natuurlijk ook. Alle
vergaderingen zijn openbaar en de eerstvolgende vergadering staat gepland op maandag
15 januari om 19.30 in Muiderberg.
Meer informatie kunt u vinden op onze website onder het kopje ouderzaken / MR. Voor
vragen of aanmelden kunt u terecht bij Marjan Bakker (leerkracht groep 1/2) of Annette
Schouten (IB'er).

Hulpouders Vossenjacht.
We hebben nog 6 begeleiders nodig voor de Vossenjacht van aanstaande vrijdag van
10.00 uur tot 12.00 uur. Zonder deze begeleiding kan de Vossenjacht helaas niet door
gaan.

Vertrek Annie
Zoals u waarschijnlijl al weet zal Annie Fabriek na de kerstvakantie niet meer bij ons
werken. Ze heeft samen met haar vriend een huis gekocht in Drenthe en aangegeven dat
ze zal stoppen op de PCHooftschool. Wij wensen Annie heel veel succes en danken haar
voor alle inzet de afgelopen tijd.

Voorstellen nieuwe leerkracht
Beste ouders,
Als nieuwe leerkracht op de PC Hooftschool stel ik mij graag aan u
voor. Mijn naam is Milou de Groot en per januari zal ik op maandag
t/m donderdag in groep 3/4 te vinden zijn. Na het afronden van de
studies pedagogiek en pabo heb ik met veel plezier lesgegeven aan
een groep 3. Op de PC Hooftschool heb ik een nieuwe uitdaging
gevonden.
Ik ben al een dag in de klas geweest en kijk er naar uit om er met de
leerlingen een mooie tijd van te maken!
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te winkelen of een musical te
bezoeken. Daarnaast heb ik tien jaar gevoetbald in een damesteam
en ben ik nog steeds actief als leidster.
Ik hoop u snel eens te ontmoeten!
Maandkalender
week 51

21-12: Kerstdiner. Start lichtjestocht om 17.00 uur
22-12: 14.00 uur start kerstvakantie t/m 07-01

week 2

08-01: Eerste schooldag 2018

week 3

