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MR nieuws
Via de nieuwsbrief wil de MR u dit
schooljaar geregeld informeren over de
onderwerpen die worden besproken
tijdens de vergaderingen.
De MR bestaat uit vijf ouderleden en vijf
personeelsleden. De oudergeleding
bestaat uit: Doreen Orsel, Natalie
Huijsman, André van Veen, Liesbeth Vooijs
(voorzitter) en Gaby Alberts. De
personeelsgeleding bestaat uit:
Annemieke Dragt, Kristel Tol, Lonneke Tol,
Suzanne Solognier en Karin Jonker
(secretaris). Joke van Emst neemt namens
het bevoegd gezag aan de
vergaderingen deel.
De notulen van de vergaderingen kunt u
binnenkort op de website vinden.
Tijdens de eerste vergadering hebben we
uitgebreid gesproken over
“ouderbetrokkenheid.”

Ouderbetrokkenheid is een speerpunt
binnen de school. De informatievoorziening
vanuit de MR zal onder de loep genomen
worden. In ieder geval zal de MR
regelmatig via de nieuwsbrief laten weten
waar zij mee bezig is. U kunt ook altijd een
vergadering bijwonen, de vergaderingen
zijn openbaar en de data zijn terug te
vinden op onze website.
Daarnaast zal een teamlid onderzoek
doen naar ouderbetrokkenheid. De MR zal
u hier gedurende het schooljaar verder
over informeren. Mocht u adviezen of
ideeën hebben om de
ouderbetrokkenheid te vergroten, dan
nodigt de MR u uit om dat te laten weten.
U kunt contact opnemen met één van de
leden of een mail sturen aan Karin Jonker
(k.jonker@talenthoorn.nl).

Ouderbijdrage

Voor de herfstvakantie heeft u de brief
ontvangen met betrekking tot de vrijwillige
ouderbijdrage. De hoogte van de
ouderbijdrage bedraagt 35 euro per
leerling. Daarnaast vragen wij voor de
locaties Gravenstraat en
Messchaertsstraat nog een bijdrage van
25 euro per leerling voor de pleinwacht.
De bijdrage is vrijwillig, maar van groot
belang om alle activiteiten, bekostigd
door de ondernemingsraad, te kunnen
blijven aanbieden.
Mocht u nog niet betaald hebben, dan
vragen wij u vriendelijk het bedrag voor
1 november over te maken op
rekeningnummer:
NL42 INGB 0007 6670 17 t.n.v. Stichting
Ouderraad Montessorischool Hoorn.
Gelieve bij betaling de achternaam van
het kind + leerkracht vermelden, daarmee
kan de betaling gekoppeld worden aan
uw kind(eren).
Toestemmingsformulier AVG
In september heeft u via
Ouderportaal een bericht
ontvangen met het verzoek het
toestemmingsformulier AVG in te
vullen. Helaas heeft nog niet
iedereen dit gedaan. Indien dat het
geval is, wij willen u dringend verzoeken dit
formulier in te vullen zodat de leerkrachten
hiervan op de hoogte zijn. U ontvangt een
reminder via Ouderportaal.

Volleybal
Woensdag 16 oktober kregen de
leerlingen van de Kersenboogerd hun 2e
les volleybal van 2 enthousiaste leden van
volleybalvereniging NIVO.
NIVO heeft als thuisbasis sporthal de Kers,
en heeft zich dit schooljaar gericht op de
scholen in “hun” wijk. Samen met de
vakleerkrachten gym proberen zij, door
middel van deze clinics en een wijk
toernooi, de sport onder de aandacht te
brengen. De kinderen hebben een flyer
meegekregen met informatie over dit
toernooi en over een extra training.
Laagdrempelig en voor alle kinderen van
groep 3 t/m 8 toegankelijk. Er zijn geen
kosten of verdere verplichtingen aan
verbonden.
Mocht uw kind enthousiast zijn, dan is hij of
zij welkom op woensdagmiddag 30
oktober en 6 november. Wendy zal beide
woensdagmiddagen aanwezig zijn om de
kinderen op te vangen en eventueel te
helpen. Gymspullen meenemen.

Nationaal schoolontbijt

Op dinsdag 5 november verzorgt de
Ouderraad het Nationaal Schoolontbijt.
Er wordt dan gezamenlijk op school
ontbeten. In het ontbijtpakket zit glutenvrij
brood en glutenvrije crackers. Mocht uw
kind(eren) problemen hebben met andere
allergieën, dan graag zelf iets meegeven
aan uw kind(eren).
Wilt u uw kind(eren) op maandag
4 november een bord, bestek en beker
meegeven?
Staking 6 november

Mocht u dit lezen en denken, wat jammer
mijn zoon/dochter zit in de binnenstad
maar wil ook heel graag kennis maken
met volleybal, dan is hij/zij natuurlijk ook
van harte welkom.
Woensdagmiddag 30 oktober van
15.00-16.00 uur in sporthal de Kers.
Toernooi: woensdagmiddag 6 november
van 15.00-16.30 uur ook in sporthal de Kers.
Jenthe en Naomie tijdens een korte pauze,
hierna snel weer verder met volleyballen.

Wij hebben u in een eerdere nieuwsbrief
bericht over de mogelijke staking op
woensdag 6 november. Wij kunnen u
mededelen dat wij als school op deze dag
het werk neerleggen. De school zal die
dag gesloten zijn.
Een brief vanuit Stichting Talent volgt deze
week via Ouderportaal.
Schaaklessen
Voor de leerlingen die zich hebben
aangemeld voor de schaaklessen van
dhr. Provoost, kunnen wij melden dat de
eerste schaakles a.s. donderdag (31
oktober) na schooltijd van start gaat.
Locatie is Messchaertsstraat. Er is nog
plaats voor leerlingen die graag willen
leren schaken. U kunt dit doorgeven aan
de leerkracht van uw kind(eren).

