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Medezeggenschapsraad
Aan het eind van dit schooljaar loopt de eerste termijn van twee MR leden van
de oudergeleding af en ouders kunnen zich dan ook kandidaat stellen voor deze
mooie rol binnen basisschool De Schothorst. Dit schooljaar willen we als MR
regelmatig informatie delen in de nieuwsbrief over wat we als MR doen. In
algemene zin houdt de MR zich met name bezig met de kwaliteit van het
onderwijs en zaken die ouders en leerlingen aan gaan, via maandelijks overleg
met de schooldirectie (in ons geval is dat Annet Verlijsdonk). Hierbij heeft de MR
soms een adviesrecht en moet de directie dus advies vragen aan de MR voordat
er een besluit genomen mag
worden. In andere gevallen heeft
de MR een instemmingsrecht en
mag een besluit pas genomen
worden nadat de MR daarmee
heeft ingestemd. De
vergaderingen zijn openbaar dus
iedere ouder kan deze
vergaderingen bijwonen.
Informatie over de MR is ook te vinden op de website van
De Schothorst bij het menu Ouders > Medezeggenschapsraad. Daar staat uitleg
over wat de MR doet, de reglementen, vergaderverslagen en jaarverslagen van
de afgelopen jaren. In de vergaderverslagen kun je lezen over welke
onderwerpen er zoal gesproken wordt. Om een duidelijk beeld te krijgen van wat
de MR doet bieden wij geïnteresseerden de mogelijkheid een vergadering bij te
wonen alvorens je kandidaat te stellen. Uiteraard is het mogelijk om
voorafgaand aan de kandidaatstelling nadere informatie in te winnen over de
functie van de MR en wat er van je wordt verwacht. Je kunt de leden van de MR
hierover aanspreken of een mail sturen aan mr@deschothorst.nl . Uiteindelijke
zullen we eind februari een oproep doen aan alle ouders om zich kandidaat te
stellen. Indien er meerdere kandidaten zijn, dan zal de MR in overleg met hen
verkiezingen gaan organiseren.
Namens de oudergeleding MR, Ivo, Nathalie en Marloes

Een nieuwe uitdaging…
Vanaf januari zal ik niet meer werkzaam zijn als directeur van De Schothorst.
Uiteraard heb ik heel veel zin in de nieuwe uitdaging die mij geboden is binnen
de Dr. Schaepmanstichting. Aan de andere kant laat ik met pijn in mijn hart De
Schothorst achter. Want wat heb ik de afgelopen 6 schooljaren (en ook dit
schooljaar nog) met veel plezier voor deze mooie school gewerkt! Er hebben in
die jaren heel wat veranderingen
plaatsgevonden; in het onderwijs, de
inrichting van het gebouw maar ook in
samenstelling van het team. Maar ik laat de
school met een gerust hart achter omdat ik
ervan overtuigd ben dat dit team, met alle
fantastische kinderen en de vele betrokken
ouders in staat is de ingeslagen weg te
vervolgen. Dat betekent een groeiende
school op een mooie, groene plek waar goed
onderwijs wordt gegeven en waar iedereen
uitgaat van het belang van het kind!
Annet Verlijsdonk

Schoolfruit!
Goed nieuws! De Schothorst mag weer deelnemen aan het EU schoolfruit
project! Dat betekent dat we vanaf volgende week tot en met 19 april weer
3 keer per week voor alle leerlingen groente of fruit krijgen voor tijdens de
pauze om 10:00 uur. U hoeft dan voor woensdag, donderdag en vrijdag geen
tussendoortje mee te geven. Dit wordt geheel gesubsidieerd door de EU. We
weten nog niet op welke dag er geleverd gaat worden dus ook nog niet op welke
dagen we het fruit uit kunnen delen, we laten u dit zo snel mogelijk weten.
Waarom schoolfruit?
● Het is lekker en gezond. Slechts één procent van de kinderen eet
voldoende groente en vijf procent eet voldoende fruit. De porties
vergroten is gemakkelijk en levert gezondheidswinst op. Een goede
eerste stap is: vaker fruit en groente eten op
school.
● Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan
met een goed schoolfruitbeleid, kiezen thuis
ook vaker voor fruit tussendoor. Ook eten zij
meer groente dan voorheen.
● 80% van de ouders vindt schoolfruit prettig.
● Het is helder. Voor ouders en leerkrachten is
het gemakkelijk om het schoolfruitbeleid uit te
leggen.
● Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente
hebben een relatief lage klimaatbelasting. Dat geldt voor soorten uit de
volle grond en van het seizoen, maar bijvoorbeeld ook voor een aantal
importproducten, zoals bananen en sinaasappels.

Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de herkomst van eten,
de seizoenen en over de verschillende soorten fruit en groente.
● Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op
de zeven kinderen te zwaar. Fruit en groente verzadigen goed en
leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen meekrijgen dat fruit en
groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om minder te
snoepen en snacken.
● Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond
wordt gegeten: zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep,
voelen zich fitter en leren makkelijker.
Voor het voorbereiden en verdelen van het fruit zijn wij weer op zoek naar
ouders die ons daarbij willen helpen, hiervoor kunt u zich aanmelden bij de
●

leerkracht of directeur.

Studiedag 22 november
Op donderdag 22 november hebben we met het team van
De Schothorst weer een studiedag. De ochtend zal geheel in
het teken staan van begrijpend luisteren en begrijpend
lezen. Vorig jaar zijn we daarbij geholpen door Cora Blaak
van Expertis. Samen met haar hebben we de lessen
begrijpend luisteren en begrijpend lezen weer een nieuwe
‘boost’ gegeven. De aandacht ligt daarbij op actief lezen,
ook wel ‘lezen met de pen’ genoemd. Het is de bedoeling
dat kinderen tijdens het lezen van teksten al verwijzingen
en verbanden gaan leggen. Ook kunnen ze op deze wijze
aangeven waar ze in de tekst
antwoorden op vragen hebben gevonden. Het is
daarbij belangrijk om ze tijdens het lezen al aan
het denken te zetten.
In de middag komt Saskia van den Bos weer voor
het traject van De Vreedzame School. U hebt haar
ontmoet tijdens onze ouderavond over De
Vreedzame School. Met haar gaan we ons
voorbereiden op het volgende blok ‘We hebben oor
voor elkaar’. Hierover in de volgende nieuwsbrief meer.

Schoolfotograaf
Op vrijdag 23 november komt de schoolfotograaf op De Schothorst, let op; dit is
de dag na de studiedag. Het zou heel fijn zijn als u hiermee
rekening kunt houden met afspraken bij huisarts ed. Na
14:15 uur is er gelegenheid om foto’s met broertjes en zusjes
te maken óók als zij allen op De Schothorst zitten. Om dit
voor de fotograaf georganiseerd te laten verlopen is het van
belang dat u de instructies van de fotograaf en de hulpouders
opvolgt. Houd u er rekening mee dat het kan zijn dat u even
moet wachten? Bedankt voor de medewerking.

Opbrengst Oud papier augustus: € 252,00
Ouders, bedankt!!

Schoolkalender
08 nov
12 nov
13 nov
20 nov
22 nov
23 nov
27 nov
29 nov
29 nov
29 nov
04 dec
05 dec
06 dec

Oudergesprekken
Schaatsen gr 3 en 4
SWIM gr. 6/7 en 8
20.30 OR
Studiedag: alle leerlingen vrij!
Schoolfotograaf
20.00 MR
8.00 LOES op school
8.50 SWIM groep 3
14.30 Typecursus
Oud papier
Sinterklaas op school
12.00 uur: groepen 1 en 2 vrij
13.00 u SWIM groep 4

Let op: Op 5 december zijn de leerlingen van groep 1 en 2 vanaf 12:00
uur vrij, alle andere leerlingen gaan gewoon tot 14:15 uur naar school.

