27 mei 2020 – nummer 10
Agenda
1 juni
18 juni
21 juni
23 juni
24 juni
26 juni
29 juni

2e Pinksterdag, iedereen vrij
Theoretisch verkeersexamen groep 7 en 8
Vaderdag
Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8
Volgende Merlepost
Studiedag, kinderen vrij
Op de kalender staat een studiedag. Deze vervalt. De kinderen hebben gewoon les.

Verkeersexamen groep 7 én 8
Veilig Verkeer Nederland heeft heel hard zijn best gedaan om voor de kinderen van de groepen 7 en 8 tóch het
verkeersexamen te regelen. Dit is gelukt! In de agenda hierboven kunt u zien wanneer de examens plaats
vinden.
Vanaf het nieuwe schooljaar gaat het verkeersexamen afgenomen worden in groep 7.
Dit hebben we o.a. besloten met het oog op het kamp eind groep 7 waar de kinderen op de fiets naar toe gaan
en de voorbereidingen die nodig zijn rond diezelfde tijd in groep 8 ter voorbereiding op de Eindtoets.

Beste allemaal, bijgaand een bericht van de ouderraad (OR) waarvoor wij graag jullie aandacht vragen.
Elk jaar aan het einde van een schooljaar nemen er leden van de OR
afscheid. Vaak wanneer hun kind(eren) de Merlebos verlaten of soms
omdat andere omstandigheden daar aanleiding toe geven. Jaarlijks is de
OR dan ook op zoek naar verstrekking. Want alleen met voldoende handen
kunnen we de extra activiteiten die school graag wil aanbieden vorm
geven. Dit jaar werven we, door de Corona-maatregelen, op een iets
andere wijze dan normaal. Namelijk via de klassenapp.
Wil je graag helpen, of wil je meer weten wat het concreet betekent?
Dan kunnen Sanne Vrienten (06-23772936) en Margriet Henning (0614424557) je daar meer over vertellen.
Mailen mag natuurlijk ook. Dat kan naar merlebos.ouderraad@gmail.com.
Tot snel!!
Groet Sanne Vrienten & Margriet Henning

Graag neemt de MR jullie mee in wat er de afgelopen twee vergaderingen is besproken. Via Teams, uiteraard.
De eerste vergadering was net na het sluiten van de scholen en is vooral besteed aan het doornemen, opstellen
en goedkeuren van ‘het plan’ voor het thuiswerk voor de periode die voor de deur stond.
Afgelopen week hebben we daar op terug gekeken en afgesproken het uitgebreider te evalueren in het nieuwe
jaar. We willen nu graag vooruit kijken. Maar over het algemeen zijn we tevreden over het verloop. Er kunnen
natuurlijk altijd punten verbeterd worden. Er kwam duidelijk naar voren dat er ouders zijn die als iets niet
duidelijk is, zij daarmee rond blijven lopen. De boodschap luidt dus: als er iets niet helder is, trek aan de bel!
Neem contact op met de leerkracht en directie. Als u niets laat weten, kan er ook niets op gelost worden.
Verder zijn de volgende punten aan bod gekomen:
- Verkiezing oudergeleding MR:
U hebt afgelopen week al een mail ontvangen hierover. De MR is op zoek naar versterking! We hopen natuurlijk
op veel belangstelling.
- Continurooster:
De gang van zaken m.b.t een continurooster is besproken. En dat we hier allemaal ongewild ineens van heel
dichtbij kennis mee hebben gemaakt is misschien wel een mooie oefeningen geweest. Een enquête gaat nog
steeds volgen, dus daarover binnenkort meer.
- Sollicitatieprocedures:
Meneer Kees gaat van een welverdiend pensioen genieten en dus komt er een vacature op Merlebos. De
commissie is heel hard bezig hiervoor een leuke nieuwe meester of juf te vinden. De procedure loopt dus nog.
De verwachting is dat we meer weten als ook de groepindeling bekend wordt gemaakt. Dit zal zo omstreeks het
tweede rapport zijn. De MR is overigens akkoord met de groepsindeling van het nieuwe schooljaar. Die is dus
ook besproken.
De procedure voor de interim directer die meneer John zal opvolgen, heeft stil gelegen. Deze wordt heel
binnenkort weer opgestart. Ook daarover informeren we u natuurlijk zodra dat kan!

Tot en met het verschijnen van de volgende Merlepost zijn jarig:
In groep 1/2A:
In groep 1/2B:
In groep 3:
In groep 4:
In groep 5/6:
In groep 6:
In groep 7:
In groep 8:

Dean, Jaylinn, Dani
June
Cezar, Caitlynn
Jayden, Emy
Fabe, Michaëla
Thijs

Meneer Stan
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