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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u – alweer – de nieuwsbrief voor 

de komende week. We wensen u alvast een goed 

weekend. 

 

Agenda 

 

Maandag 25 juni: 

- Vanaf 15:00 rapportgesprekken 

Dinsdag 26 juni: 

- Vanaf 15:00 rapportgesprekken 

Woensdag 27 juni: 

- Geen bijzonderheden 

Donderdag 28 juni: 

- 14:15 – 14:45 uur Lopathon 

Vrijdag 29 juni: 

- Geen bijzonderheden 

 

Mededelingen 

 

Ouderavond 

Op de gezamenlijke ouderavond mochten we 

gelukkig veel ouders ontmoeten! Het was wat ons 

betreft een goede avond. Wel werd ons duidelijk 

dat ‘onze’ leerlingen nog goed moeten worden 

voorbereid op de leerlingen die op De Wingerd 

zitten. Daar zijn we inmiddels in de klassen mee 

begonnen, zodat we straks op een goede manier 

kunnen starten. 

Op donderdagmorgen 5 april zullen we in twee 

groepen de Wingerd gaan bezoeken. 

 

 

 

Zeeluwe 

Onze school maakt deel uit van het 

samenwerkingsverband ‘Zeeluwe’. In Zeeluwe 

zorgen de basisscholen (en speciale scholen) 

in de regio voor een goed onderwijsaanbod 

voor elk kind. De plannen die gemaakt worden 

door Zeeluwe, worden voorgelegd aan een 

ondersteuningsplanraad (OPR). In de OPR 

zitten leerkrachten van scholen en ouders uit 

deze regio. Bij deze nieuwsbrief is een oproep 

gevoegd voor nieuwe ouders in deze OPR. 

Mocht u daarvoor belangstelling hebben, dan 

kunt u zich daarvoor aanmelden. 

 

Afscheid juf van Poelgeest 

Op donderdagmorgen 12 juli willen we met de 

kinderen afscheid nemen van juf van Poelgeest. 

Voor de schoolverlaters is dat in hun vakantie, 

maar ze zijn van harte welkom om deze morgen 

met ons mee te doen. 

 

Schoolmelk 

In de laatste MR-vergadering is de MR akkoord 

gegaan met het stoppen van het verstrekken 

van schoolmelk. De ouder(s) van kinderen die 

daarvan gebruik maakten zijn daarvan op de 

hoogte gesteld. 

 

Volgend jaar 

Volgend jaar zullen we – in de gebouwen van 

De Wingerd – weer met vijf groepen van start 

gaan. Op dit moment wordt de laatste hand 

gelegd aan de groepsverdeling. 

 

 

 



Rapportgesprekken 

Voor de goede orde vermelden wij dat de 

rapportgesprekken ditmaal weer verplicht zijn: het 

gaat om de toetsresultaten van uw kind!. 

 

Lopathon 

Volgende week is de lopathon! U bent van harte 

welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

 

 

 
 
OPROEP KANDIDATEN ONDERSTEUNINGSPLANRAAD  
De Ondersteuningsplanraad doet hierbij een oproep aan alle ouders/verzorgers van de 
kinderen en de leerkrachten van de scholen die bij het samenwerkingsverband zijn 
aangesloten om zich te melden als kandidaat voor de verkiezingen in september 2018.  
De Ondersteuningsplanraad behartigt de belangen van de kinderen en hun 
ouders/verzorgers en van de leerkrachten van de scholen binnen het 
samenwerkingsverband. De Ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het 
ondersteuningsplan en kan het bestuur van het samenwerkingsverband gevraagd en 
ongevraagd advies geven.  
In de nieuwe bestuursstructuur heeft de Ondersteuningsplanraad de bevoegdheid een 
kandidaat voor het bestuur voor te dragen.  
De Ondersteuningsplanraad vergadert 6 keer per jaar; vergaderingen worden in de 
avonduren gepland en duren 2 uur. Wel vragen vergaderingen de nodige voorbereidingstijd.  
Vergoedingsregeling:  
Voor de oudergeleding bedraagt de vergoeding € 40,00 per bijgewoonde vergadering; voor 
de leerkrachtgeleding geldt de compensatieregeling uit de cao PO (60 uur compensatie op 
jaarbasis).  
De vergoeding voor gemaakte reiskosten bedraagt voor de oudergeleding € 0,19 per 
kilometer onbelast en voor de leerkrachtgeleding € 0,28 per kilometer belast.  
U kunt uw kandidaatstelling, voorzien van:  
- persoonlijke gegevens  
- ouder- of personeelsgeleding  
- school/plaats  
- korte motivatie  
 
sturen naar de secretaris van de verkiezingscommissie: eborst@zeeluwe.nl.  
U kunt zich tot 12 juli 2018 kandidaat stellen.  



 


