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November 2019 
 
Beste ouders / verzorgers. 
Via deze nieuwsbrief informeren wij u weer 
over de ontwikkelingen op onze school.  
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
vragen of opmerkingen hebben, dan horen we 
dat graag van u. 
 

WELKOM 
De volgende kinderen zijn dit schooljaar 
gestart of aan het wennen: 
Vossen: Saar den Hartog, Lennon van Buuren 
en Sabri Moridi. 
Beren: Vince Zwezerijnen en Timo Costerus. 
Groep 7: Yassin Kajouj. 
Groep 8: Khalid Kajouj. 
Wij hopen dat zij een fijne schooltijd zullen 
hebben op onze school. 
 

SCHOOLCONTACTPERSOON 
Deze persoon gaat over veiligheid, zowel 
fysieke als emotionele veiligheid. Dicky 
Schipper is op onze school de 
schoolcontactpersoon. 
 

KLEUTERGROEPEN 
Op dit moment draaien er twee heterogene 
kleutergroepen op de Meester Vos. 
Wij hebben er, samen met ouders, voor 
gekozen om dit jaar 4 dagen naar school te 
gaan volgens het nieuwe continurooster. Op 
woensdag hebben de groepen 1 en 2 vrij. Of 
dit blijvend is, weten we nog niet. Er is 
afgesproken om dit rooster begin 2020 te 
evalueren met ouders. 
Het aantal kinderen in de groepen is op dit 
moment laag. De Beren tellen er 21 en de 
Vossen 22. Beide groepen groeien de 
komende maanden. Onze visie is dat een 
kleutergroep niet boven de 25 kinderen mag 
komen onder leiding van 1 leerkracht. Zoals 
het er nu naar uitziet zal dit pas in mei/juni 

het geval zijn. Toch hebben we alvast een 
aantal maatregelen genomen.  
Juf Anouck is bij ons werkzaam als 
onderwijsassistent en Anne zit in haar laatste 
jaar van de opleiding voor onderwijsassistent. 
Beiden zijn regelmatig in de kleutergroepen 
aan het werk en dankzij deze extra hulp is het 
voor de leerkrachten mogelijk om regelmatig 
met kleinere groepen aan de slag te gaan.  
Mocht blijken dat de groepen toch sneller 
groeien dan verwacht, zullen wij maatregelen 
nemen. Uiteraard wordt u dan direct 
geïnformeerd. 
Mocht u naar aanleiding van deze mail nog 
vragen hebben, mag u altijd contact opnemen 
met Frank Balk, directeur: 
Vianenzederik@o2a5.nl 

 
KOFFIEMOMENT 
Ook dit schooljaar organiseren we koffie-
momenten. U kunt dan met elkaar in gesprek 
gaan onder het genot van een kopje koffie of 
thee. Dit jaar zijn deze momenten op de 
eerste dinsdag van de maand. De data staan 
ook in de schoolkalender. Dinsdag 3 
december is het eerstvolgende koffiemoment. 
U bent van harte welkom van 8.30-9.15 uur. In 
het nieuwe jaar is de eerste op dinsdag 7 
januari. 
 

ROTS EN WATER 
Woensdag 30 oktober heeft het team een 
opfris dag gehad, gegeven door een Rots en 
Water-trainer. In deze training zijn we zelf 
fysiek bezig geweest met verschillende 
activiteiten. We hebben met elkaar gesproken 
over het beleid voor Rots en Water.  
Juf Merel, juf Dian en juf Sanne gaan op 20, 21 
en 22 november de driedaagse basistraining 
volgen. Over de vervanging van deze 
leerkrachten wordt u nog geïnformeerd. 
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VOORTGANGSGESPREKKEN 
In de week van 25 november staan de 
voortgangsgesprekken gepland. Tijdens deze 
gesprekken worden de sociaal-emotionele 
ontwikkeling, het welbevinden en de 
betrokkenheid van uw kind besproken. We 
vinden het belangrijk dat kinderen daarin 
kunnen meepraten. Als uw kind in groep 4 zit, 
mag hij/zij bij het gesprek aanwezig zijn. Zit 
uw kind in groep 5, 6, 7 of 8, dan wordt 
verwacht dat hij/zij erbij is. 
In de week voorafgaand aan de gesprekken, 
kunt u via Social Schools inschrijven. U 
ontvangt daarvoor binnenkort een 
uitnodiging. 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 
OBS Meester Vos heeft een eigen 
medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat 
uit juf Anthonette(voorzitter) en juf Dicky 
namens het personeel. Wieteke Conen, 
moeder van Yara (groep 3) en Raúl Kraan 
(groep 1) en Melanie Klutz, moeder van Daan 
Klutz (groep 2) zitten er namens de 
ouders/verzorgers. De directeur, Frank Balk, is 
geen lid maar heeft een adviserende rol.  
 
Wat doet een MR? 
De MR spreekt mee over allerlei onderwerpen 
die met de school en het onderwijs te maken 
hebben. De MR is actief betrokken bij de 
besluitvorming over het beleid op school en 
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. 
Een goed functionerende MR kan samen met 
de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren 

aan de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer 
en veiligheid op school. 
Mocht u verdere informatie of vragen hebben 
stel ze dan gerust aan de ouders die 
momenteel zitting hebben in de MR. 
 

EU SCHOOLFRUIT 
Van 11 november t/m 17 april krijgen de 
kinderen op school gratis drie porties groente 
en fruit per week. De school doet mee aan EU-
Schoolfruit. De drie vaste dagen voor groente 
of fruit zijn: dinsdag, woensdag en donderdag. 
Met EU-Schoolfruit leren kinderen 
spelenderwijs om verschillende soorten fruit 
en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, 
maar ook leuk.  
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of 
groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan 
in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .  
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede 
start om de aanbevolen hoeveelheid groente 
en fruit per dag te halen.  
 

BELANGRIJKE DATA 

Woensdag t/m vrijdag, 20 t/m 22 november 
– Rots en Water basistraining voor 

Sanne Bogerd, Dian van Wijk en Merel 
Koolen; 

Week van 25 november 
– Voortgangsgesprekken; 

Maandag 25 november 
– Schoenzetten; 

Vrijdag 29 november 
– Koek versieren;  

Dinsdag 3 december 
– Koffiemoment; 

Donderdag 5 december 
– Sinterklaas, informatie volgt nog; 

Donderdag 19 december 
– Kerstdiner, informatie volgt nog; 

Vrijdag 20 december 
– 12.00 uur: start Kerstvakantie; 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 
– Kerstvakantie; 

Dinsdag 7 januari 
– Koffiemoment.  

 
 

Met vriendelijke groet,  
Team OBS Meester Vos 
 


