
 

 

 

Maart 2021 

We zijn er weer, goed om iedereen weer op ons kindcentrum te zien! De kinderen zijn 

alweer helemaal gewend aan het fysiek naar ons kindcentrum gaan en er is ook al goed 

gewerkt. 

We vinden het fijn dat we er samen voor zorgen dat de corona-maatregelen nageleefd 

worden, zoals het dragen van de mondkapjes als je als ouder/verzorger het gebouw binnen 

komt. 

Meester Sjoerd zal de gymlessen voor groep 5 t/m 8 zoals we gewend waren weer gaan 

verzorgen. Natuurlijk ook met inachtneming van alle veiligheidsmaateregelen. 

 

Peutergroep/kinderopvang 

De afgelopen weken hebben we aan het thema: 'Hatsjoe' gewerkt van Puk. We hebben weer 

veel geleerd en veel leuke knutselwerkjes gemaakt! 

Aankomende weken werken we aan het thema: ‘Reuzen en 

Kabouters'. De begrippen groot en klein staan in dit thema centraal. 

Het rooster gaat vanaf maart veranderen. We zijn nu hele dagen 

geopend en dit zorgt ervoor dat we versterking van ons team nodig 

hebben. Er zal gezocht worden naar een vaste pedagogisch 

medewerkster, tot die tijd wordt het rooster tijdelijk opgevuld. Alle 

ouders hebben hier een brief over ontvangen. Mochten hier nog vragen over zijn dan horen 

wij dit graag. 

Juf Erica (stagaire) zal donderdag 11 maart afscheid nemen. Haar stageperiode zit erop en 

dat vinden wij erg jammer! We willen Erica heel erg bedanken voor haar inzet en wensen 

haar veel succes in de toekomst. Alle ouders worden geïnformeerd over het afscheid van juf 

Erica. 

Wij willen Linde en Mikal welkom heten bij ons op de opvang! We hopen dat jullie een leuke 

en leerzame tijd zullen hebben bij ons!  

 



 

 

 

 

Groep 1 

Giliana Veen stroomt eind maart door van de peutergroep naar groep 1. Welkom Giliana, we 

hopen dat je een fijne tijd op school zult hebben. 

 

LOR/ouderraad  

In het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar 

ouders/verzorgers die plaats willen nemen in de 

LOR/ouderraad. Momenteel hebben we 2 ouderraden en 

daar willen we er graag 1 van maken, dus we zoeken een 

groepje ouders die voor het hele Omnis kindcentrum 

willen helpen bij activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, 

Pasen en het eindfeest (een OKC raad dus).  

Wie wil ons helpen bij deze activiteiten? Geef je dan op bij juf Yvonne. 

 

Medezeggenschapsraad  

Na de zomervakantie komen er in de MR 2 plaatsen vrij. Dit heeft te maken met het feit dat 

de kinderen van de huidige ouders naar het Voortgezet Onderwijs gaan. 

U denkt misschien, de MR dat is toch niets voor mij. Ja, waarom eigenlijk niet? De MR heeft 

plek voor iedereen die de school, het onderwijs een warm hart toedraagt. 

We bespreken onderwerpen die directe of indirecte gevolgen hebben voor de dagelijkse 

praktijk van het onderwijs. Niet zozeer welk materiaal of methode er aangeschaft wordt, 

maar wel over het beleid en kwaliteit. Dit houdt in dat er ook leeswerk aan te pas komt. Op 

een aantal zaken kun je als ouder/verzorger advies geven of is er zelfs instemmingsrecht. 

Het aantal vergaderingen is ca. 6-8 per jaar. Afhankelijk van de onderwerpen kan dit 

variëren. Rondom de Corona maatregelen zijn we ook extra bij elkaar geweest. 

Omnis heeft ook een overkoepelende MR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 

Hier komen zaken aan de orde die alle Omnisscholen betreffen. Heel vaak wordt er een 

afgevaardigde vanuit de school MR gekozen om in de GMR zitting te nemen. Soms wordt er 



 

 

ook een extra ouder gevraagd om dit te doen, zodat de taken goed verdeeld kunnen 

worden. 

Net als de Ouderraad (OR) is de MR onmisbaar voor 

een school. Na het lezen van bovenstaand stukje, heb 

je nu vast de gedachte, ja dit is ook wat voor mij.  

Heb je vragen dan horen we deze graag. Dit kan bij de 

huidige leden van de MR: 

Riana Hol (moeder van Marlou), John Bos (vader van 

Zhi), Juf Sigrid of juf Laura (tevens voorzitter van de 

Omnis GMR). 

 

Thematafel 

Wie heeft de thema tafel in de hal al wel eens bewonderd? Deze tafel wordt regelmatig 

ingericht aan de hand van de thema’s van het kindcentrum (denk daarbij aan Sint, Kerst, 

project, afscheid groep 8). Riana Hol heeft dit de laatste jaren voor haar rekening genomen, 

met ingang van het nieuwe schooljaar zoeken we een opvolger voor haar aangezien Riana 

volgend schooljaar niet meer als ouder betrokken is bij ons Kindcentrum. Misschien wil 

iemand de laatste maanden van dit 

schooljaar nog met haar 

meekijken/helpen en dit het 

volgend schooljaar volledig van 

haar overnemen. We horen graag 

wie van jullie het leuk vindt deze 

taak op zich te nemen.  

 

 

Jarigen 

We feliciteren alle jarigen van maart met hun verjaardag! 

 

 


