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  Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze Nieuwsbrief, mailt u dan a.u.b. rechtstreeks naar de directie: 

kbs.st.joseph@kpoa.nl  

 

Informatie-avonden 

Deze zijn deze week  geweest. Mocht u in het kielzog daarvan nog vragen of 

opmerkingen hebben, komt u die dan gerust stellen of melden. Wij hopen u met deze 
avonden weer meegenomen te hebben op reis door de schoolontwikkeling van uw kind. 

De medezeggenschapsraad (MR) is op zoek naar twee nieuwe leden. (herhaald bericht) 

Om het team van de MR te versterken, zijn wij op zoek naar twee enthousiaste en 

betrokken ouders. Wie interesse heeft kan zich aanmelden vóór 23 vrijdag september 

door een e-mail te sturen naar:  mr.joseph@kpoa.nl. Bij meer dan twee aanmeldingen 
zal de MR verkiezingen uitschrijven.   

Wat doet de medezeggenschapsraad?     

De MR overlegt met de schooldirectie over de organisatie en inrichting van de school in 

algemene zin. Bijvoorbeeld over de verdeling van het geld, de verbetering van het 

onderwijs, de schooltijden, het formatieplan, de vakanties en vrije dagen en de 

ouderbijdrage. Individuele klachten of problemen worden door de MR niet besproken. 

Krachtens de wet heeft de MR een aantal rechten. Deze rechten zijn beschreven in het 

reglement van de MR. De belangrijkste daarvan zijn het adviesrecht en het 
instemmingsrecht.   

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De leden van de MR 

worden gekozen voor een periode van drie jaar. Alle ouders met kinderen op de school 

kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen.  

Tuinklusdag  

Op zaterdag 24 september is er weer een tuinklusdag. Kunt u komen 
helpen? Vele handen maken licht werk! 

We zien u graag om 9 uur. We sluiten rond 12 uur weer af. Het is fijn 

als u een kruiwagen, hark, snoeischaar, tuinhandschoenen e.d. mee 

kunt nemen. 

Het zou fijn zijn, als we de gehele tuin winterklaar kunnen maken. Dus graag een extra 

paar helpt enorm. Met dank! 

Wijkagent 

Er is de laatste tijd wat onrust rond de school, na sluitingstijd. Mocht u ook wat 

waarnemen, dan kunt u contact zoeken met de wijkagent, Marinus ten Voorde. Hij is 
hiervan op de hoogte. Dat kan via het algemene nummer van de regiopolitie. Met dank. 
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Krentenbaard 

 

Als 2e bijlage bij deze DigiDuif een artikel over het zeer besmettelijke krentenbaard. Een 

kind op school heeft dit. Graag zorgvuldige aandacht hiervoor.  

 

Sleutels kwijt? 

Bij Jan in de conciërgeruimte ligt er weer een hele verzameling. Wellicht zit daar een 

sleutel tussen die u al een tijd(je) kwijt bent? 

 

 
 

Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s, 

Gert de Wit (directeur) 

 

 
 


