
WIJzer week 12
(maandag 22 maart t/m vrijdag 26 maart)

Belangrijke data

Zaterdag 20 maart 2021      Landelijke opschoondag
Maandag 22 maart 2021     Start van de rapportgesprekken

Jarigen

Dinsdag 23 maart 2021 Juf Inge
Zondag 28 maart 2021 Salma Bardai (unit 4)

Vanuit de MR

De medezeggenschapsraad (MR) van het kindcentrum is op zoek naar een nieuw lid. Na
bijna 6 jaar lid te zijn geweest neemt Sanne van Zantwijk afscheid als voorzitter. WIJ zoekt
daarom een betrokken ouder die graag meedenkt en meepraat over het beleid van het
kindcentrum!

Wat doet de MR nu eigenlijk?

De MR is een verplicht orgaan dat elke school moet hebben en waarin ouders en
leerkrachten zitting hebben die samen meedenken en praten over beleid op school. Zij
adviseren en bevragen de directie en de oudercommissie (SOK) van het kindcentrum.

Als lid van de MR heeft u instemmingsrecht dan wel adviesrecht mbt verschillende zaken.
Superbelangrijk voor de schoolperiode van uw kind! Wilt u op meedenken over hoe
unitonderwijs bijvoorbeeld weer ingevoerd moet worden, een wervingsprocedure en horen
wat er binnen het kindcentrum en stichting Trinamiek nog meer speelt? Meld u dan aan!

Het kost u ongeveer 6 keer per jaar een avond voor de vergadering (19.30 uur - 21.00 uur) en
daarnaast leestijd en eventuele extra tijd voor scholing/andere activiteiten. U leert de school
en het onderwijs van een andere kant kennen en kunt echt invloed uitoefenen op
schoolbeleid.
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Kortom: heeft u zin en tijd om mee te werken aan het beleid het kindcentrum? Meld u dan
aan op mr@kindcentrum-wij.nl of bel met Sanne: 06-47958683. Zij kan u meer informatie
geven.

We zoeken bij voorkeur een ouder uit unit 2 zodat we alle units vertegenwoordigd te hebben!
Voorkennis is niet nodig, het belangrijkste is dat u enthousiast bent en een positief- kritische
blik hebt en constructief mee wil bouwen aan kindcentrum WIJ!

Vanuit Kind & Co

Wat zijn we blij met onze nieuwe spullen! Helaas zitten wij nog wel in de lockdown en mogen
we niet alle kinderen ontvangen. Net als u, maken we er het beste van en houden we vol!
Ties, Danielle, James, Suze, Signy, Yessa  WE MISSEN JULLIE.  Hoop dat we snel weer
allemaal mogen komen, het is zo stil zonder jullie. Dan kunnen we met z’n allen verder op
onderzoek uit en kijken of we nog wat leuke dingen kunnen halen…...hopelijk tot snel.

Groetjes Irma

Morgen is de Landelijke Opschoondag. Deze dag ziet er dit jaar door de corona maatregelen
anders uit dan in voorgaande jaren. In plaats van grote opschoonacties in en rondom school,
vragen we kinderen en ouders - rekening houdend met corona - thuis een opschoon-ommetje
te maken. Zo leren kinderen ook dit jaar op een positieve en actieve manier over zwerfafval,
en hoe je dit samen kunt voorkomen. Doet u mee!?
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Wall of Fame

Elsbeth zit alweer heel wat jaren bij ons op de
administratie. Zij startte in 2008 op De Paulusschool.

Elsbeth heeft woensdag 31 maart haar laatste werkdag
op WIJ omdat zij een andere werkplek heeft gevonden bij
een grotere school in een andere stichting.

Elsbeth we gaan jou missen!

Team Kindcentrum WIJ
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