Willibrordusstraat 1, 6634 AM Batenburg.
e-mail ad.lingsveld@kansenkleur.nl
1 april 2019

tel 0487 541386
website www.bsbaptist.nl

Personeel
Dinsdag 2 april gaat Nomie naar Eindhoven. Ze volgt daar de cursus
“de Gelukkige Klas”, positieve groepsvorming op school.
Meester Dik, een invaller van de vervangingspool, leidt groep 3-4-5.
Wisselcollectie bibliotheek
Donderdag 11 april of woensdag 17 april wordt de collectie biebboeken van de
bibliotheek Wijchen opnieuw gewisseld. Heeft u nog boeken thuis, geeft u ze
dan op tijd mee met uw kind.
Groep 3-4-5 naar de molen
Donderdag 4 april gaan de kinderen van groep 3-4-5 een bezoek brengen aan
de molen in Wijchen. Het belooft een interessant uitje te worden.
Het vervoer is inmiddels geregeld, ouders alvast erg bedankt!
Nieuws van de Medezeggenschapsraad
Wie wil de MR komen versterken in het schooljaar 2019-2020?
De MR (Medezeggenschapsraad) van de St. Jan Baptist bestaat uit 4 personen
te weten: 2 leerkrachten (Annelies Hollebrands en Nomie Veerkamp) en
2 ouders (Gabrielle Grotens en Roel Hendriks).
Roel treedt af met ingang van het nieuwe schooljaar.
Daarom heeft de MR voor het schooljaar 2019-2020 versterking nodig.
De MR vergadert ongeveer 4 tot 5 keer per schooljaar. De MR is het enige
orgaan op school waarin ouders wettelijke bevoegdheden hebben.
De MR praat over alles wat met school te maken heeft.
Elk belangrijk besluit dat het schoolbestuur of de schoolleiding wil nemen,
moet worden voorgelegd aan de MR. Op haar beurt kan de MR elk standpunt
of advies dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur of de schoolleiding.
Maar de MR praat niet alleen mee, zij beslist ook mee.
Daartoe heeft de MR adviesrecht en instemmingsrecht.
Adviesrecht wil zeggen dat het bestuur serieus moet reageren op elk advies
dat de MR geeft, maar ze is niet verplicht het zonder meer over te nemen.
Dit geldt o.a. voor de vakantieregeling, toelatingsbeleid leerlingen, onderhoud
school.
Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur zonder instemming van de MR
besluiten niet kan uitvoeren. Instemmingsrecht heeft de MR o.a. over
schooltijden, schoolgids, zorgplan.
Wilt u meepraten, meedenken en meebeslissen over belangrijke zaken op
onze school? Voor meer informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot één
van de huidige leden van de MR.
De MedezeggenschapsRaad.
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Lotgenotengroep

Kinderen van gescheiden ouders
Samira: “Ik moest erg wennen
aan het wonen in twee huizen.
Dan wilde ik mijn lievelingsshirt aan, maar dat lag dan in
het andere huis.”

Isa: “Het vervelendste
vind ik dat ik altijd
iemand mis. Ben ik bij
papa dan mis ik mama
en andersom.”

Milan: “Na de scheiding
van mijn ouders moest
ik verhuizen. Dat vond
ik helemaal niet leuk!”

In de groep “Kinderen van gescheiden ouders” gaan we het hebben over alles
wat verandert als je ouders gescheiden zijn. We komen 7 keer bij elkaar om te
praten, delen, spelen, elkaar te steunen en het gezellig te hebben. Je zult snel
merken: je bent niet de enige!

Praktische informatie
Voor wie?
Kinderen van gescheiden ouders uit groep 6-7-8.
Wanneer?
De eerste bijeenkomst is op dinsdag 7 mei. Tijd: 15:00 tot 16:30 uur.
Er zijn 7 wekelijkse bijeenkomsten op: 14 mei / 21 mei / 28 mei / 4 juni / 11 juni / 18 juni
Waar?
De Bolster, Homberg 2936, 6601XR Wijchen
Informatie?
Marieke Koppers (schoolmaatschappelijk werk)
06-10010361
marieke.koppers@sociaalwijkteamwijchen.nl
Josien Kersten (schoolmaatschappelijk werk)
06-10010314
josien.kersten@sociaalwijkteamwijchen.nl

