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Beste ouder(s) en verzorger(s),
De stormen waaien langs de huizen en de school en vervolgens is het opeens stralend weer! Grappig hoe we steeds per half uur kijken of we naar
buiten kunnen met de kinderen of toch binnen blijven. Toch maar wel naar
buiten op een ander moment. Het is namelijk zo lekker: even die frisse neus
en lekker spelen en rennen. Niet alleen voor de kinderen. Ook voor ons natuurlijk! Donderdag nog één dag school en dan begint voor de kinderen
een fijne week vakantie. Wij gaan met het team vrijdag nog een dag aan
het werk. We bespreken de resultaten van de afgelopen periode met elkaar. Vervolgens presenteren we onze plannen voor de komende maanden
en stemmen af waar we elkaar kunnen versterken. Zo nemen we de tijd om
te werken aan de kwaliteit van ons onderwijs en om van elkaar te leren. We
kijken uit naar een inspirerende dag en daarna een ontspannen vakantie.
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Belangrijke Data
•

21 februari kinderen vrij
i.v.m. studiedag team

•

24 tot en met 28 februari
voorjaarsvakantie

Hartelijke groet,

•

11 maart kinderen vrij
i.v.m. studiedag team

Susette Seevinck
directeur

•

Week 10: oudercontactmomenten

GMR (gemeenschappelijk medezeggenschapsraad)
Aan het begin van dit jaar kampte de GMR met onderbezetting. Daarom
hebben we een oproep gedaan tijdens de avond over ons nieuwe Koersplan en een bericht in de nieuwsbrief van onze scholen geplaatst.
De reacties waren boven verwachting en er hebben zich zeven nieuwe leden gemeld. Daar zijn we heel erg blij mee.
Met deze nieuwe leden is de bezetting weer helemaal op orde. De GMR
bestaat uit de volgende leden:
Ouderleden
Arjan Geurtsen

Hogenkamp

Esther Verberne

Wis en Wierig

Jorda Ter Brugge

Mozaïek

Jeroen Huisintveld

De Klimtoren

Joost Wessels

Mozaïek

Personeelsleden
Max Ruesink

Mozaïek

GertJan Coenraadts

De Wetelaar

Lieke FiorenzaLegebeke
Tineke Harkink

De Wetelaar

Martine Klanderman

Mozaïek

De Huet

Binnenkort zullen we gezamenlijk een cursus volgen om als GMR zo effectief
mogelijk te werken. Belangrijk aandachtspunt voor de komende periode is
het oppakken van de contacten met de MR’en van alle scholen.
We zijn blij dat we met deze groep enthousiaste leden aan de slag kunnen
om personeel en ouders te vertegenwoordigen in de communicatie met de
stichting. Voor de toekomst is het wenselijk om de samenstelling over meerdere scholen/gemeenten te verdelen.
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Kies je sport
Namens Kim onze vakleerkracht gym en sportservice Doetinchem het onderstaande bericht:
Het is weer tijd voor Kies je Sport! Dit jaar speciaal voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van de basisscholen uit de gemeente Doetinchem (Doetinchem, Gaanderen en Wehl).
Door dit project kunnen kinderen kennismaken met verschillende sporten. Kinderen die nog geen sport doen, maar
ook kinderen die al wel een sport doen en eens een andere sport willen proberen. Kinderen kunnen een sportcursus
kiezen en trainen dan 3 of 4 keer mee bij de vereniging. Kinderen mogen aan meerdere sportcursussen mee doen.
Dit jaar maar liefst de keuze uit: 37 verschillende sporten, bij 46 sportverenigingen en 135 verschillende sportcursussen!
Inschrijven is mogelijk tussen 14 februari en 6 maart via www.sportpas.nl/doetinchem. De trainingen vinden plaats
tussen 16 maart en 24 april. Tussen 10 en 14 februari worden de Kies je Sport boekjes uitgedeeld op school en krijgt
uw zoon/dochter het boekje mee naar huis. Lees het boekje door en kijk of er een geschikte sport tussen zit.
Nieuw dit jaar is Expeditie Sport. Een speciale vragenlijst om te kijken welke sport bij uw zoon/dochter past. Kijk in het
midden van het boekje naar de Expeditie en vul hem in! Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen
met Kim Bos. k.bos@sportservicedoetinchem.nl

