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Augustus  2017 
Beste ouders / verzorgers. 
Dit is de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. 
We hopen dat u een fijne vakantie hebt gehad. 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
vragen of opmerkingen hebben dan horen we 
dat graag van u. 
 

WELKOM  
De volgende kinderen zijn deze week op onze 
school gestart:  

 Saar van Kouwen en Dex Suister in groep 1.  

 Jace Suister in groep 2.  

 Amber van Buuren in groep 4. 

 Madeleine Bos en Kayla van Megen in  
groep 5.  

 Larsa Hashim, Sem Hovius en Finn van 
Velzen in groep 6.  

 Rosaline Bos en Niels Meijers in groep 7.  
Wij hopen dat zij een fijne schooltijd zullen 
hebben op onze school. 
 

NIEUWE MEDEWERKERS 
Voor de zomervakantie hebben we afscheid 
genomen van Anouk Steerneman, vakleer-
kracht gym. Dit schooljaar zal Mark van den 
Pol, namens Sportservice Vianen, de 
gymlessen geven op donderdagmiddag aan de 
groepen 3/4 en 5/6. Groep 1/2 zal op dinsdag 
worden ondersteund door Liesbet Mouthaan 
en op woensdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend door Joanne Durtler. Zowel 
Liesbet als onderwijsassistente en Joanne als 
leerkracht zijn tevens werkzaam binnen de 
andere scholen van ons cluster.  
 

INSCHRIJVEN 
ONTMOETMOMENTEN 
Van maandag 28 augustus t/m vrijdag 1 
september liggen de intekenlijsten klaar in de 
middenruimte. 
 

 

INFORMATIEAVOND BYOD (Bring 
Your Own Device) 
 
Voor de zomervakantie hebben we u 
geïnformeerd tijdens een informatieavond 
o.a. over het werken met het programma 
Snappet en de mogelijkheid om een eigen 
IPad mee naar school te nemen.  
 
Snappet werd in het vorige schooljaar ingezet 
als pilot voor de groepen 4 en 5. De kinderen 
gebruikten hiervoor de op school aanwezige 
IPads.  Dit schooljaar gaan we Snappet 
inzetten in de groepen 4 t/m 8.  De aanwezige 
IPads zijn echter niet toereikend. Om het 
tekort aan IPads op te lossen en toch met 
Snappet in de groepen te kunnen gaan 
starten, hebben we de keuze gemaakt om ook 
te gaan werken  met Snappet-tablets. Op deze 
tablets kan alleen worden gewerkt met het 
programma. Andere 
onderwijsondersteunende apps kunnen daar 
niet op worden gebruikt. De Snappet-tablet 
heeft een klein scherm en er is geen 
inzoommogelijkheid.  
De apps die wij ook inzetten om ons onderwijs 
te ondersteunen worden geoefend op de 
aanwezige IPads. Deze worden verdeeld over 
de groepen.  
 
Tijdens deze informatieavond hebben we 
tevens met elkaar van gedachten gewisseld 
over de mogelijkheid dat ouders hun 
zoon/dochter een eigen IPad mee naar school 
geven of de mogelijkheid om via school een 
IPad aan te schaffen.  Het merendeel van de 
ouders op deze avond gaf aan deze 
mogelijkheden zeker te overwegen. 
 
In de tussenliggende periode tussen eind juni 
en de start van het schooljaar hebben wij u 
over deze mogelijkheden nog  niet verder 
geïnformeerd.  Omdat onze voorkeur qua 
werken uitgaat naar het werken met de IPad 
willen we u goed informeren. De tijd daarvoor 
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was nu te kort.  U wordt hierover z.s.m. 
geïnformeerd.  
Het werken met Snappet op de tablet is deze 
week nog niet geheel succesvol verlopen. 
Hoewel alle voorwaarden technisch aanwezig 
zijn, lukte het bijvoorbeeld slecht om de 
aansluiting te vinden via Wifi.  
We verwachten dit probleem komende week 
te hebben opgelost. Zowel het werken met 
Snappet als met de school-IPad, als wel met 
de meegebrachte IPads moet probleemloos 
kunnen.  
 

OVERBLIJVEN (TSO) 
De TSO heeft dringend behoefte aan ouders 
die op maandag en vrijdag een groep kinderen 
kunnen begeleiden. Begeleiders krijgen een 
vrijwilligersvergoeding. Aanmelden kan via 
anthonette@meestervos.nl  
 

TSO facturen 
Wilt u bij betaling van de facturen het juiste 
debiteurennummer en factuurnummer 
vermelden? 

 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
(Her)verkiezing MR-ouderlid 
De zittingstermijn van Gerhold  Runneboom is 
voor het schooljaar 2017/2018 verlopen. Hij 
stelt zich herkiesbaar. Bent u geïnteresseerd in 
deelname in de MR dan kunt u zich tot 
uiterlijk 1 september 2017, 18.00 uur 
aanmelden als kandidaat.  Graag ontvangen 
wij uw aanmelding als kandidaat via een e-
mail naar mrmeestervosschool@hotmail.com 
met als titel MR-kandidaat/oudergeleding.  
Mochten er meerdere kandidaten zijn dan zal 
er een verkiezing worden gehouden op een nog 
nader te bepalen datum. Melden er zich geen 
kandidaten dan zal Gerhold Runneboom 
herkozen worden. 
 
Wat doet een MR? 
In de MR spreekt u mee over allerlei 
onderwerpen die met de school en het 

onderwijs te maken hebben. U bent actief 
betrokken bij de besluitvorming over het 
beleid op school. U denkt mee met de 
schoolleiding/het bestuur, toetst haar 
besluiten en heeft bij bepaalde  besluiten 
instemmings- of adviesrecht. De MR praat 
bijvoorbeeld mee over de visie van de school, 
nieuwbouw, de kwaliteit van het onderwijs, de 
voorzieningen, arbeidsomstandigheden etc. 
De MR Meester Vosschool bestaat uit 2 
leerkrachten en 2 ouders. Een goed 
functionerende MR kan samen met de 
ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan 
de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en 
veiligheid op school. 
 
Wat vragen wij van u? 
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is 
voor ouders vrijwilligerswerk. 
Wij vragen van u :  
- Interesse in schoolbeleid en schoolregels. 
- Affiniteit met vergaderen en het 

voorbereiden van vergaderingen (lezen 
van stukken) 

- Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen.  
Dit zijn 6 vergaderingen per schooljaar. 
De vergaderingen starten altijd met een 
cluster breed overleg, waarbij alle 
basisscholen die bij ons cluster horen 
aanwezig zijn. De vergaderingen zijn op 
De Wiekslag in Vianen. 

- Een kritische én open houding 
- Naast deelname aan de MR 

MeesterVosschool ook deelnemer zijn in 
de Cluster Medezeggenschap en adhoc 
bereid zijn om aan de GMR deel te 
nemen. Meer informatie hierover kunt u 
nalezen op de site van onze stichting 
O2A5. www.o2a5.nl 

Mocht u verdere informatie of vragen hebben 
stel ze dan gerust aan de ouders die 
momenteel zitting hebben in de MR. U kunt 
zich wenden tot Gerhold Runneboom (vader 
van Fleur in groep 7 én Iris in groep 5) en 
Sandra van den Bedem (moeder van Geary in 
groep 7). 
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TYPECURSUS ‘ DE TYPETUIN’ GAAT 

WEER VAN START   

                            
Typecursus de Typetuin in oktober van start! 
Bij voldoende aanmeldingen gaat op onze 
school op dinsdag 3 oktober 2017 om 16:15 
uur de vernieuwde typecursus van de 
Typetuin van start. Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Schrijf snel in, want vol=vol! 
Meer info zie bijlage bij deze nieuwsbrief. 

 
BELANGRIJKE DATA 
 

woensdag 30 augustus 
– informatieavond voor groep 3 van 

19.30 – 20.30 uur 
– informatieavond voor groep 8 van 

19.00 – 20.00 uur  
dinsdag 5 september 

– groep 1 t/m 8 - ontmoetmomenten 
van 15.10 – 16.10 uur 

donderdag 7 september 
– groep 1 t/m 6 - ontmoetmomenten 

van 15.10 – 16.10 uur 
dinsdag 12 september 

– MR-vergadering 
donderdag 14 september 

– groep 7/8 - ontmoetmomenten van 
15.10 – 16.10 uur 

woensdag 27 september 
– informatieavond over Rots en Water 

woensdag 4 oktober – woensdag 11 oktober 
– Kinderboekenweek 

woensdag 11 oktober 
– Paardenmarkt – de kinderen zijn vrij 

maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 
– Herfstvakantie 

 
Met vriendelijke groet,  

Team OBS Meester Vos 
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