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Koningsspelen en Pasen - Dank
Dank aan de ouders van de ouderraad en dank aan juf Karin. Wij hebben een super fijn
Paasontbijt met alle leerlingen kunnen houden dankzij de mooie boxen die geleverd waren
door de ouders. De laatste dag voor de meivakantie hebben wij een sportdag in het klein
met elkaar kunnen houden. Zelfs in deze Corona tijden, zoeken wij de verbinding met elkaar.

Nieuwe leden (ouders) gezocht voor de MR
We zijn, met ingang van volgend schooljaar 2021/2022, op zoek naar 2 nieuwe ouders die
zitting zouden willen nemen in de medezeggenschapsraad (MR).
Alle scholen binnen Talent Primair hebben een medezeggenschapsraad (MR), die bestaat
uit personeelsleden van de school en ouders van leerlingen van de school. Ouders en
teamleden kunnen, via de MR, meedenken, meepraten en meebeslissen over het beleid van
de school. De MR heeft als taak om het beleid van de school en het schoolbestuur te volgen
en te toetsen. Op verschillende onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht.
Zo kan de MR over allerlei onderwerpen advies uitbrengen aan de schooldirectie en het
schoolbestuur. Advies aan het schoolbestuur verloopt via de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). Ouders en medewerkers nemen bij vragen of opmerkingen
contact op met hun eigen MR.
Het is van belang dat de MR goed contact heeft met ouders en teamleden. Zij kunnen met
MR-leden overleggen over zaken die ze belangrijk vinden of waar vragen over zijn. Zaken
waarmee de MR zich bezighoudt zijn onder andere:
•
financiën en personeelsbeleid
•
onderwijsinhoudelijke thema's, nieuwe lesmethodes, CITO
•
pedagogische thema's, pesten, overblijven
•
(verkeers)veiligheid op en rond de school
•
schoolspecifieke zaken en organisatie
•
PR en informatie naar ouders
•
beleidstukken op schoolniveau, bijvoorbeeld het formatieplan, en op bestuursniveau,
zoals het vakantierooster.
De MR vergadert zo'n zes keer per jaar.
Vindt u het leuk hierin zitting te nemen? Stuur dan uiterlijk 28 mei een mail aan
k.lampen@vinkenbaan.nl.

Vakantierooster 2021-2022
Wij hebben vragen ontvangen over de meivakantie volgend schooljaar, aangezien veel
vakanties dit jaar nog steeds niet mogelijk zijn. De vakanties zijn binnen de MR vastgesteld,
dus hierbij publiceren wij de vakanties. De studiedagen volgen nog.
Herfstvakantie
18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie
27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie
21-02-2022 t/m 25-02-2022
Pasen
15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie
25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart
26-05-2022 - 27-05-2022
Pinksteren
06-06-2022
Zomervakantie
18-07-2022 t/m 26-08-2022
De vakanties zijn ondertussen ook in Social Schools opgenomen.
Geen schoolreisjes of excursies
Naar aanleiding van het laatste protocol is duidelijk dat het niet mogelijk is om schoolreisjes
en/of excursies te kunnen uitvoeren vanuit school. Wij zullen voorlopig niet op schoolreis
kunnen gaan. Ook zullen wij ons nog vast moeten houden aan de cohortering.
Info vanuit Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreken
Hierbij de vraag van de maand mei 2021: HOE GA IK OM MET DE VERSCHILLENDE
‘SPRONGEN’ IN HET LEVEN VAN MIJN KIND? En dan opeens zit je in een periode van je
kind die je niet goed begrijpt… Het liep allemaal zo lekker… Sneller dan je denkt is je kind
alweer toe aan een volgende ‘sprong’, een volgende stap in zijn leven. Veel van de lastigere
tijden draaien rond overgangen in het leven van je kind. Denk aan wanneer je baby van
borst naar fles gaat, van een wieg naar een bed gaat, zijn dutjes opgeeft en de kleuterklas
begint enzovoorts. Op de site is het hele artikel en een aantal praktische tips te vinden!
www.jggv.nl

Kalender
Vanaf nu kunt u alle kalender items vinden via Social Schools. Heeft u de handige tip
gelezen om deze agenda te importeren in uw persoonlijke agenda?

