
 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dammen 
In januari vindt het Molenlandendamtoernooi plaats. Mochten er kinderen van onze school aan mee 
willen doen, dan hebben we een vrijwilliger nodig die voor die tijd een aantal keer damles komt 
geven. Mocht u hierin interesse hebben, of iemand kennen die misschien geïnteresseerd is, wilt u dit 
dan aangeven via info@ebenhaezer-ottoland.nl? Alvast hartelijk dank! 
 
Spreekweek 
Deze week is het weer spreekweek. Als de meester of juf u graag wil spreken, neemt hij/zij contact 
met u op, maar andersom is het ook prima als u zelf contact opneemt. Schroom vooral niet! 
 
 
 
 
 

 

Woensdag 02-11 
Dankdagviering 

 
Vrijdag 02-12 

Sinterklaasfeest 

Afscheid meester Van Meerkerk 
Op 30 september hebben we afscheid genomen van meester Van 
Meerkerk. Na een feestelijke aankomst, in een prachtige auto, 
hebben we met elkaar patat gegeten, het lievelingseten van de 
meester. Daarna waren er allerlei workshops; de meester en zijn 
vrouw zijn bij alle workshops even langs geweest.  
We hebben de middag met alle kinderen bij elkaar afgesloten in de 
hal, met o.a. een mooi lied met alle kinderen en een mini-concert 
onder leiding van meester Peter.  
Ook is een mooi cadeau overhandigd. In overleg met de meester en 
zijn vrouw is dat een kunstwerk geworden van Ida Wiersma. Alle 
kinderen van beide scholen hebben een stukje van het schilderij 
geverfd, waarna Ida het afgewerkt heeft tot een mooi schilderij. In 
het schilderij zijn allerlei vormen verwerkt die met de beide scholen 
te maken hebben, onder andere uit de beide logo’s.  
Iedereen die een financiële bijdrage heeft geleverd hartelijk dank 
hiervoor. Ook iedereen die heeft meegeholpen met de organisatie 
van deze dag heel hartelijk bedankt. Naast het team waren dat met 
name de leden van de ouderraad en de mensen die de workshops 
hebben uitgevoerd. 
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u nog een bedankje van de 
meester en een foto van het kunstwerk. 
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Ouderbijdrage 
Mocht u de ouderbijdrage vergeten zijn te betalen, dan bij dezen een herinnering. U bent overigens 
niet verplicht om de bijdrage te betalen. Wel hopen we dat zo veel mogelijk ouders meedoen, zodat 
we de extra activiteiten ook dit jaar kunnen blijven betalen. 
 
Dankdag 
Morgen, woensdag 2 november, is het dankdag. Samen met de kinderen en ds. Arie de Fijter hopen 
we een viering te houden, waarbij we God willen danken voor alle goede gaven die we van Hem 
ontvingen. U bent hierbij ook van harte welkom! Tijd: rond 8:30/8:45 uur. 
 
Beleidsdocument vrijwilligers 
Op de website van de school is een document gezet voor iedereen die als vrijwilliger bij de school is 
betrokken. Hierin staan bijvoorbeeld de afspraken die belangrijk zijn voor het vervoeren van 
kinderen tijdens uitstapjes, zodat dit op een veilige manier gebeurt. Wilt u hiervan kennisnemen als 
u een vrijwilligerstaak op u neemt?  
 
Bedankje meester Van Meerkerk 
Graag willen we iedereen bedanken die het afscheid op 

vrijdag 30 september tot een onvergetelijke dag hebben 

gemaakt. We hebben genoten van de bezoekjes aan 

workshops in de groepen, aan de liederen, aan het 

enthousiasme van de kinderen en ook de ontmoetingen 

en de vriendelijke woorden. Natuurlijk waren we heel blij 

met het prachtige cadeau in de vorm van een schilderij. 

Het hangt op een mooie plaats in onze woonkamer. Nog 

dagelijks kunnen we nagenieten van heerlijke koekjes of 

snoepjes uit onze cadeauvoorraad. Heel veel dank! 

Kees en Alie van Meerkerk 

Was 
We zijn op zoek naar iemand die de was voor school zou 
willen doen. Het gaat over één was per week 
(uitzonderingen daargelaten), en er staat uiteraard een 
vergoeding tegenover. We horen het graag! 
 
Tests 
Er bestaat nog steeds de mogelijkheid om via school 
gratis coronatests te krijgen. Mocht u dit willen, dan kan 
dit via de leerkracht van uw kind worden geregeld. 
 
 
Medezeggenschapsraad 
Zoals u wellicht weet, heeft onze school een medezeggenschapsraad (MR). Volgens de Wet 
medezeggenschap op scholen (WMS) is elke school verplicht een MR te hebben.  
De MR bekijkt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van de school zodat ze op de hoogte zijn van 
de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school er voor staat. De MR heeft 
instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van de school. 
Adviesrecht heeft de MR op hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling van de 
schoolleiding. 



Onderwerpen die op de agenda van de MR staan zijn bijvoorbeeld: schoolplan, vakantieregeling, 
begroting, formatie, schoolgids, taken van de leerkrachten, vaststellen vrijwillige bijdragen etc.  
De laatste jaren zijn bijvoorbeeld de aanstelling van Germa van Pelt als directrice en het invoeren 
van het continurooster grote items geweest.  
De MR wordt gevormd door een oudergeleding en een personeelsgeleding. De ouders worden 
vertegenwoordigd door Corné Bons en Linda Rietveld. Voor de leerkrachten zijn dit Bastiaan Vonk en 
Elise Viezee. 

Dit schooljaar loopt de termijn van Linda Rietveld af, maar zij stelt zich wel herkiesbaar. Lijkt u het 
leuk om zitting te nemen in de MR? Mail dan voor vrijdag 18 november naar het volgende 
emailadres: eh.medezeggenschapsraad@gmail.com. Als er aanmeldingen zijn, zal er een verkiezing 
gehouden worden. Wanneer er geen aanmeldingen zijn, zal Linda in de MR blijven. 

Op de website van de school vindt u de notulen van de laatste vergadering. Een week voor de 
nieuwe vergadering wordt de agenda geplaatst. Zo krijgt u meer inzicht in wat er op elke vergadering 
besproken gaat worden. Mocht u naar aanleiding van de agendapunten vragen of opmerkingen 
hebben, of leven er andere vragen bij u, dan kunt u deze indienen bij de oudergeleding. Dat kan 
door contact met één van hen te zoeken of door een mail te sturen. De eerstvolgende MR 
vergadering is op maandag 21 november 2022. 

Leestip 
Deze maand een boekentip voor de bovenbouw: 'Eerlijk' van Kars Veling. 
In dit boek gaan achtstegroepers van twee verschillende scholen samen een nieuwe game 
uitproberen. De game is heel leuk, maar al snel wordt het een chaos doordat er geen regels zijn en 
de achtstegroepers elkaar in de weg lopen. Eén iemand werpt zich op om het te regelen, maar niet 
iedereen vindt dat hij het op een goede manier doet. Kan iemand anders ervoor zorgen dat het toch 
gaat lukken? Ze móeten namelijk samenwerken om de schat te vinden… Maar hoe doe je dat als je in 
het echte leven ruzie met elkaar hebt? Via de game leren de achtstegroepers samenwerken en 
(democratisch) beslissingen te nemen. Maar kunnen ze dit ook in real life inzetten om hun ruzie bij 
te leggen en zonder ruzie de eindmusical in te studeren? 
In dit boek laat Kars Veling de waarde van democratie zien. Het boek is te koop bij de boekwinkel en 
ook te leen in onze schoolbieb! 

 

  

 


