Nieuwsbrief 12-05-2022
Beste ouders, beste verzorgers,
Zoals u ziet hebben we een nieuwe lay-out voor onze nieuwsbrieven.
Met vriendelijke groet,
Team IKC Het Plankier
Agenda
19 mei 2022
20 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
7 t/m 10 juni 2022
17 juni 2022
1 juli 2022
8 juli 2022

Opoz sportdag voor groep 7 en 8
Peuterochtend
Hemelvaart, dag na Hemelvaart, kinderen vrij
2e Pinksterdag, kinderen vrij
Kamp groep 8
Schoolreis groepen 1 t/m 7
Eindfeest
Start zomervakantie, kinderen op 8 juli al vrij!

Vanuit de MR: Cultuurprogamma Music School
Binnen de MR zijn wij ons (onder andere) aan het oriënteren naar het
aanbod van muzieklessen na schooltijd vanaf schooljaar 2022-2023. Dit
aanbod zal aansluitend zijn aan de huidige schooltijden, op school
plaatsvinden en is onder begeleiding van ervaren vakdocenten van de
muziekschool.
Graag willen wij weten of er voldoende animo onder de ouders en
leerlingen is voor dit initiatief. Via de volgende link kunt u meer
informatie over het programma vinden en een korte vragenlijst om uw interesse aan ons
door te geven: https://forms.gle/Wna9YwmyQb8KS2Qv7
Indien u aanvullende vragen heeft kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen naar het
adres mr.plankier@opoz.nl t.a.v. Werkgroep Music After School

Vergadering MR
Via de nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van een aantal zaken die tijdens de
MR vergaderingen besproken worden. Laatst hebben wij de vierde vergadering gehad.
Tijdens deze vierde vergadering hebben wij onder andere over de volgende onderwerpen
gesproken:
- Zonnewering en Co2 meters
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Zoals u vast inmiddels gezien heeft, hebben wij nieuwe zonwering gekregen aan de
zonkant van ons schoolgebouw. Dit zorgt ervoor dat we in de klassen minder last hebben
van de zon en dat de warmte in de klassen minder snel oploopt. Hier zijn we erg blij mee!
Hiernaast zullen wij Co2 meters krijgen om het Co2 gehalte in de klassen te kunnen meten.
- Verkiezing OMR
In de vorige nieuwsbrief meldde wij u al dat er verkiezingen gehouden zullen worden voor
de personeelsgeleding van de MR. U heeft inmiddels een mail ontvangen met hierin de
oproep voor de verkiezingen voor de oudergeleding van de MR. In deze mail wordt u
uitgelegd dat er voor volgend schooljaar een plek vrijkomt bij de oudergeleding van de MR.
Mocht u interesse hebben in een plek binnen de MR, dan kunt u zich nog aanmelden t/m
vrijdag 15 april 2022 via b.meijer@opoz.nl.
- Expertisegroepen
Er zijn binnen de MR op dit moment twee expertisegroepen actief. De ene expertisegroep
gaat de mogelijkheden bekijken rondom naschools muziekaanbod op onze school en de
andere expertisegroep gaat de mogelijkheden bekijken van het verbeteren van ons
schoolplein.
Voor vragen en opmerkingen rondom de MR kunt u mailen naar: mr.plankier@opoz.nl

Hoe te handelen bij een klacht
Als u een klacht heeft, maakt u een afspraak met de betreffende leerkracht en maakt u in
het betreffende gesprek uw punt(en) kenbaar, zoekt u samen met de leerkracht naar
oplossingen en maakt u daarover de nodige afspraken.
Indien bovenstaande in de afgesproken periode niet of onvoldoende tot het gewenste
resultaat leidt, maakt u opnieuw een afspraak met de leerkracht met het doel om samen tot
overeenstemming te komen.
Als deze gesprekken onverhoopt nog niet leiden tot het beoogde effect, dan kunt u zich
wenden tot de directie om een afspraak te maken. De directie zal dit dan verder oppakken
met de bedoeling tot een oplossing te komen of de procedure verder met u door te nemen.
Met vriendelijke groet,
Gerold Baan, directeur a.i.
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Uitslag Kangoeroewedstrijd 2022
Na een aantal weken in spanning af te hebben gewacht kwamen vandaag dan eindelijk de
certificaten van de Kangoeroewedstrijd binnen. Vol trots presenteren de kinderen hun
certificaten in deze nieuwsbrief aan jullie, inclusief een bijbehorend kleinigheidje.
Super goed gedaan allemaal!
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Peuterochtend
Op 20 mei is er een peuterochtend op IKC Het Plankier. Kom
kijken, spelen en kennismaken met onze basisschool en in de
groepen 1 en 2 tussen 09:00 en 10:30 uur. Kent u iemand die
ook belangstelling heeft in onze school en een peuter heeft?
Ook zij zijn welkom! Voor meer informatie kunt u mailen naar:
k.jansen@opoz.nl

Tot slot…
Kledinginzameling
Ook dit schooljaar staat de kledingnzamelingsbak weer bij het speellokaal. Vorig schooljaar
hebben wij met uw hulp diverse goede doelen en organisaties, die opkomen voor mensen
in onze samenleving die het ‘wat minder hebben’, blij kunnen maken. Het zou fijn zijn dit
voort te kunnen zetten. U kunt uw goed bruikbare en schone kleding, lakens en schoenen,
weer in de kledingsinzamelingsbak deponeren. De opbrengst komt ten goede aan onze
school, zodat er meer ruimte ontstaat om extra leermaterialen aan te schaffen en
schoolactiviteiten te organiseren.
Wijziging adres– en telefoongegevens
Mochten er gedurende het schooljaar wijzigingen optreden in de NAW-gegevens (naam,
adres, woonplaats) van u en/of uw kind(eren), wilt u dat dan doorgeven aan onze
administratie Jolanda Verheij. U kunt de informatie ook mailen naar j.verheij@opoz.nl. Het
is belangrijk dat wij beschikken over de meest actuele informatie, zodat wij u in geval van
nood snel kunnen bereiken.
MR
Voor vragen en opmerkingen rondom de MR kunt u mailen naar: mr.plankier@opoz.nl

4

