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GMR
Oproep aan ouders:

Neem plaats in de GMR!
Onze school is onderdeel van L&E (Lauwers en Eems). De GMR, de Gemeenschappelijke
MedezeggenschapsRaad, controleert en adviseert het Bestuur van L&E.
De GMR praat alleen over zaken die betrekking hebben op alle scholen, dus niet over zaken die slechts
op afzonderlijke school spelen. Voorbeelden van onderwerpen zijn: het centrale financiële beleid,
personeelszaken, scholingsplannen voor leerkrachten, algemene overblijfregelingen enzovoorts...
Op het ogenblik is er bij de personeelsgeleding een vacature in de GMR. Leden van de MR mogen
ook zitting nemen in de GMR. Neem contact op met de voorzitter (Mirjam Smit-Saathof) van de GMR
via mirjam.nl@home.nl als u belangstelling heeft, of tip mensen waarvan u verwacht dat deze
belangstelling hebben.
Waarom in de GMR?
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft medezeggenschap over het bestuur van de
stichting waar uw school onder valt. Dit betekent in de praktijk dat de GMR het beleid dat de scholen
van L&E aangaat mede vormgeeft. De GMR heeft dus een grote invloed op het bestuur van de
scholen. En als lid van de GMR heeft u dus direct invloed op hoe de scholen bestuurd worden.
Praktische informatie
•
•
•
•

maak uw belangstelling z.s.m bekend bij de voorzitter van de GRM via mirjam.nl@home.nl
de zittingstermijn is in principe drie jaar.
de GMR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.
u kunt zich kandidaat stellen voor de GMR van L&E als u: een kind op een van de scholen
heeft of werkt op een van de scholen.
• indien er meer kandidaten zijn, dan zullen er verkiezingen gehouden worden.
• bij verkiezingen zijn kiesgerechtigd: de leden van de MR.
• neem contact op met de voorzitter of locatiehoofd Sarah heeft als u vragen heeft of meer
informatie wilt.

Stand van zaken - versterking van de school
Achter de schermen is het projectteam voor de versterking van de school druk bezig. Concreet is er
nog niet iets mede te delen. We zijn nu in gesprek met aannemers om te kijken wie de versterking
van Nijenstein uit kan voeren, en wat dit voor de planning van de mei- en de zomervakantie
betekent. We hopen zo snel mogelijk meer concrete mededelingen te kunnen doen!
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Nieuws van de peuterspeelzaal – nieuwe leidster
Ik ben Monique Brontsema en vanaf dit schooljaar ben ik vereerd om bij de peuters in Zandeweer te
komen spelen. Sinds 2008 ben ik in dienst bij KindH (voorheen SPGE) en ben werkzaam geweest als
vaste leidster op de locaties in Uithuizermeeden en Roodeschool. Samen met mijn partner, onze
twee dochters en twee hondjes ben ik woonachtig in Uithuizermeeden. Naast het moederschap, het
werken op de peuterspeelzaal en het wandelen met de honden vind ik het leuk om creatief bezig te
zijn.
Sinds dit schooljaar zijn onze openingstijden verruimd naar 4 uren per dagdeel. De peuterspeelzaal is
op dinsdagmorgen en donderdagmorgen open vanaf 8.15 uur tot 12.00 uur waarbij we een uitloop
hanteren tot 12.15 uur.
De afgelopen weken zijn we op de peuterspeelzaal bezig geweest met wennen aan elkaar en aan het
nieuwe lokaal. Inmiddels heeft iedereen zijn draai gevonden en werken we aan het thema ‘Ruimte,
wie ben ik’. Spelenderwijs wordt het thema aangeboden, tijdens de kringgesprekken, de verhalen, de
werkjes en het vrijspelen. We ontdekken en herkennen veel over ons eigen lichaam!
Bent u benieuwd zijn naar onze nieuwe plek in de school, of wilt u even persoonlijk kennis komen
maken? U bent van harte welkom om tijdens de inloop even binnen te lopen.
Bericht aan de toekomst
Vorig jaar hebben de leerlingen van alle groepen meegedaan aan Bericht aan de toekomst. Alle
leerlingen die meegedaan hebben aan Bericht Aan de Toekomst worden uitgenodigd voor de
presentatie op 16 oktober om 19.30 in de bibliotheek van Winsum.
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Schoolgids
Bij deze nieuwsbrief is de schoolgids digitaal als bijlage toegevoegd, ook staat de schoolgids op de
website. Wilt u graag een papieren versie, dan kan u deze bij Sarah ophalen.
Kinderboekenweek

Het thema van de kinderboekenweek is: Reis mee! Woensdag 2 oktober hebben we een spetterende
opening gehad: opeens stond er een brandweerauto voor de school! Na het zingen van het lied ‘Reis
mee’ (https://www.youtube.com/watch?v=2ubU0tPCTB0) met de hele school, mochten we groep
voor groep de brandweerwagen van binnen bekijken. Brandweerman Jorgen heeft uitgelegd hoe
alles werkt. Ontzettend bedankt!

De komende week staat er nog van alles op het programma: een echte schrijfster uit het dorp op
visite (en hoe doe je dat nu… Een boek schrijven?), de voorleeswedstrijd in de groepen 3 t/m 8 en
allerlei activiteiten in de klas zelf.
Schoolkamp
Tot nu toe hielden we jaarlijks het schoolkamp van groep 7/8 aan het einde van elk schooljaar. We
willen het schoolkamp aan het begin van het schooljaar houden en terugbrengen naar eens in de
twee jaar. Alle leerlingen gaan dan eenmaal in hun schoolperiode op kamp. We hebben hiertoe
besloten omdat een schoolkamp in het begin van het schooljaar goed is voor de groepsvorming en
terug naar eens in de twee jaar omdat er in de bovenbouw erg veel extra activiteiten zijn. Het
volgende schoolkamp is in september 2020. Natuurlijk gaat ook groep 7/8 dit jaar dan wel een dag op
schoolreis!
Belangrijke data
8 oktober

Informatieavond vervolgonderwijs (groep 7/8) 19.00 uur

19 t/m 27 oktober

Herfstvakantie

