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Wat houdt ons bezig?
Het schooljaar 2022-2023 is al weer bijna twee weken oud. Wat was het leuk om alle
kinderen te zien en dat we het schooljaar konden starten met koffie en thee op het plein. Dit
maakte het mogelijk om met een aantal ouders een kort persoonlijk gesprekje te kunnen
voeren. Super fijn! Helaas heb ik nog niet alle ouders gesproken, maar ik hoop dat dit in de
komende periode alsnog gebeurt.
Tijdens de eerste weken proberen we de kinderen aan de leerkrachten te laten wennen en
andersom. Daarnaast moeten de kinderen ook wennen aan de nieuwe groepssamenstelling.
Om dit zo optimaal mogelijk te laten gebeuren, worden er geregeld activiteiten gedaan om
een optimale groepssfeer te creëren.
In de hele school wordt er gewerkt aan het thema Nederland. Met elkaar leren we van alles
over ons land. Bij het stukje ‘Waar zijn de kinderen mee bezig’ leest u hier meer over.

Informatieavond
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft gelezen, organiseren we donderdag 15 september een
informatieavond waarin de groepsleerkracht de belangrijkste aspecten van het aankomende
jaar vertelt. De deur gaat om 18.50 uur open de avond start om 19.00 uur en duurt tot 19.45
uur.
Op dit moment hebben zich nog niet veel ouders aan de groepsleerkracht laten weten of ze
wel of niet aanwezig zijn. Als u dit nog niet gedaan heeft, verzoek ik u om dit alsnog te doen.
Zo weten wij op hoeveel ouders wij kunnen rekenen.
Bij te weinig animo van ouders gaat de informatieavond niet door!

Waar zijn de kinderen mee bezig?
Groep 1/2
De kinderen van groep 1/2 zijn bezig met het thema Nederland. In groep 1 wordt er extra
aandacht besteed aan de kleuren en de vormen en de kinderen van groep 2 zijn heel druk
met rijmen en tellen. ’s Middags mengen de kinderen van groep 1/2 zich met de kinderen
van groep 3/4. Met elkaar hebben ze besproken wat ze allemaal al weten van Nederland,
maar ook waar ze nog meer over willen leren.
Vorige week hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 een brief gekregen van Floortje. Zij is in
de vakantie op het strand geweest en is daar de armband van haar oma kwijt geraakt.
Floortje heeft gevraagd of de kinderen haar willen helpen met zoeken. Natuurlijk willen de
kinderen dit! Maandag 12 september gaan ze dan ook naar het strand. Wat fijn dat er ouders
zijn die willen rijden en begeleiden!

Groep 3/4
In groep 3 hebben de kinderen de eerste letters geleerd: r – d – i – k – aa – n.
Hiermee kunnen ze al verschillende woorden maken. Wat is dit al knap!
Met rekenen wordt er vooral geautomatiseerd tot het tiental.
In groep 4 werken de kinderen voor het eerst uit de methode ‘Alles-in-1’. Ze werken nu in het
boek ‘Waar is het?’ en hebben net geleerd wat er allemaal in de grond te vinden is.
Met rekenen staat het automatiseren ook centraal, maar hier wordt er op dit moment tot 20
geoefend.
Groep 5 t/m 8
Voor het thema Nederland zetten de kinderen van groep 5/6 een VVV kantoor op over
Abbenes. De kinderen van groep 7/8 zijn verdeeld in drie groepen en zetten een VVV
kantoor op voor Lisse, Hillegom en Sassenheim. Met elkaar zoeken ze allerlei informatie op
over de verschillende plaatsen. Aan het eind van het thema wordt u uitgenodigd om het VVV
kantoor te komen bekijken.
Voor verkeer gaat de groep dit schooljaar veel met de fiets aan de slag. Zo zullen ze
verschillende behendigheidsactiviteiten met de fiets op het schoolplein krijgen, maar gaan
ook daadwerkelijk met elkaar de wijk in. De ouders van deze leerlingen krijgen van de
leerkracht te horen wanneer zij met de fiets naar school moeten komen.

Nieuws vanuit Babino

Afgelopen tijd zijn wij druk bezig geweest met het thema zon en zee. Wij hebben
octopussen gemaakt met kralen, zonnetjes geverfd, veel met zand en water gespeeld, en
natuurlijk ook veel water spelletjes gedaan met het warme weer.
Op dit moment zijn wij gestart met het thema muziek. de
kinderen hebben al gitaren en piano`s geverfd, wij luisteren naar
de geluiden van de instrumenten, maken zelf muziek, en zingen
natuurlijk ook liedjes.
De komende tijd zullen jullie ook een nieuw gezicht gaan zien.
Larisa is onze nieuwe BBL stagaire. Zij zal zich in de volgende
nieuwsbrief even voorstellen.

Wij zijn alweer druk bezig met een planning, en activiteiten te maken voor de herfstvakantie.
Willen jullie aan-, en afwezigheid via kov-net doorgeven? Dan kunnen wij hiermee rekening
houden.
Ook zijn wij nog druk op zoek naar ouders die willen aansluiten bij onze oudercommissie.
Als jullie ons hiermee kunnen helpen, horen wij dit heel graag!

Vanuit de GMR…
Beste ouders en collega’s,
Wij van de GMR van Meer Primair zijn op zoek naar nieuwe leden die zitting willen nemen in de GMR
van Meer Primair. In het komende jaar zullen 3 mensen van de ouder geleding en 1 medewerker
onze GMR verlaten. Daar wij het prettig vinden om de nieuwe kandidaten goed in te werken, willen
we hier komend jaar in september al mee starten.
De GMR vergadert, adviseert en stemt in met zaken die van belang zijn voor alle scholen van Meer
Primair, medewerkers en ouders. Als jij je betrokken voelt bij de school, maar ook graag meedenkt
over vraagstukken die een bijdrage leveren aan het onderwijs van de toekomst, is dit je kans.
Wij nodigen je van harte uit om je kandidaat te stellen! Meld je zo snel mogelijk aan via het
kandidaatstellingsformulier en mail dit ingevuld naar emailadres gmr@meerprimair.nl.
Namens de GMR,
Louki Visser
Secretaris GMR
Uitgebreidere toelichting over wat we doen
De GMR: Wat doen we?
De GMR van Meer Primair vertegenwoordigt de belangen van kinderen, ouders en medewerkers van
alle bij Meer Primair aangesloten scholen. De GMR ondersteunt de missie die door de stichting is
geformuleerd in het strategisch beleidsplan (SBP): “Vandaag leren voor morgen”.
In lijn met dit SBP zal de uitwerking van de activiteiten van de GMR moeten leiden tot:
1. Een hoge onderwijskwaliteit voor de leerlingen,
2. Voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel,
3. Een financieel gezonde bedrijfsvoering van de organisatie, en
4. Een goede communicatie naar buiten om haar marktpositie te verbeteren
Om deze visie en missie vorm te geven heeft de GMR twee kerntaken geformuleerd:
1. Als GMR spelen wij een actieve rol in de besluitvorming.
2. Wij groeien van een beleid controlerende naar een beleid (initiërende) mede vormgevende GMR.
De GMR van Meer Primair stelt zich als een gelijkwaardige en kritische partner van het bestuur (CvB)
op ten aanzien van beleidsvorming op financieel, organisatorisch, en onderwijskundig gebied. De
GMR is in staat om zijn formele bevoegdheden, rollen en taken (advies geven, instemmen, initiëren
en controleren) op een effectieve wijze te kunnen uitvoeren. Ook informatie van de achterban en het
openlijk kunnen bespreken van ontwikkelingen vinden we enorm belangrijk om als GMR goed te
kunnen functioneren. We vergaderen 6 keer per jaar met het CvB. We onderhouden de contacten
met de achterban, middels de bijeenkomsten met Medezeggenschapsraden van de scholen.

Daarnaast hebben we ook twee keer per jaar contact met de Raad van Toezicht, waarin de algemene
gang van zaken binnen Meer Primair wordt besproken.
Wie zoeken wij voor de GMR?
De GMR van Meer Primair bestaat momenteel uit 10 leden: 5 personeelsleden en 5 leden van de
oudergeleding. Zij vormen samen de vertegenwoordigers van alle scholen van Meer Primair. Het
komende jaar zijn we op zoek naar 3 nieuwe ouderleden en 1 nieuw personeelslid. Wij zoeken leden
die hun mening met anderen willen delen, hun kennis inbrengen, actief willen meedoen en hun
horizon willen verbreden.
Als je beschikt over kennis van het onderwijs, personeelszaken, financiën, communicatie of
management is dit een pré. Kennis van medezeggenschap is niet noodzakelijk; je krijgt een korte
gedegen cursus en waar nodig begeleiding vanuit de andere GMR leden. Het belangrijkste is jouw
inzet, het vermogen positief kritisch mee te denken en te adviseren in het belang van de scholen van
Meer Primair.
Wij verwachten van de leden van de GMR dat ze voldoende tijd beschikbaar hebben, aanwezig zijn
op de vergaderingen, en actief deelnemen tijdens vergaderingen en in specifieke commissies.
Als je je in het bovenstaande kan vinden en een actieve bijdrage, stuur dan een berichtje naar
gmr@meerprimair.nl. Na ontvangst nemen we contact met je op voor verdere afstemming.
Mocht je meer informatie willen kan je contact opnemen met onze voorzitter: Johan Van Malsen via
gmr@meerprimair.nl
Personeelsgeleding:
Julia Driehuis (Klippeholm)
Sylvia Schuurman (Juliana van Stolberg)
Louki Visser (de Oranje Nassau)
Esmee Teeuwen (Klavertje vier)
Judith Hulsbos (De Bosbouwers)

Oudergeleding:
Robbert Land (de Vredeburg)
Jochem Somers (Tabitha)
Johan van Malsen (Vesterhavet)
Merel Jongerhuis (de Wilgen)
Vivienne Bonebakker (Klavertje vier)

Tijdspad en belangrijke data
Zo mogelijk voor de zomervakantie je aanmelden.
19 september MR’en ontvangen lijst met kandidaten en motivaties
3 oktober MR’en versturen keuzeformulier naar GMR
10 oktober GMR maakt uitslag bekend
Nieuwe GMR leden krijgen een uitnodiging en wonen hun eerste vergadering bij.
Dit tijdpad is een planning, maar ook afhankelijk van wanneer we de aanmeldingen binnen krijgen.
We nemen in ieder geval zo snel mogelijk contact met je op.
Met vriendelijk groet,
Louki Visser,
Secretaris GMR

