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Beste ouder, verzorger,
De meivakantie staat weer voor de deur. De afgelopen periode was druk met de eindtoets die groep 8
heeft gemaakt en de schoolfotograaf die op alle locaties is geweest. En we hebben een leuk vooruitzicht
voor na de vakantie: de schoolreizen/schoolkampen die gepland staan.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie met hopelijk een lekker zonnetje en zien u graag op 6 mei terug op
school.
Lief en leed
Helaas is meester Lex, op Omnis Kindcentrum De Reiger, uitgevallen met gezondheidsproblemen. Op dit
moment weten we nog niet wanneer hij terugkeert. We wensen meester Lex het allerbeste en heel veel
beterschap toe.
Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van juf Nell, werkzaam op De Reiger en De Schakel, die
al vele jaren deel uitmaakt van ons team.
Juf Anouk, werkzaam op De Meidoorn, is sinds 2 weken weer voorzichtig aan het opbouwen. Geleidelijk
aan gaat ze steeds meer taken verrichten.

De schoolfotograaf
De fotograaf is op alle Omnis Kindcentra geweest om de kinderen op de foto te
zetten. U heeft de inlogkaartjes al ontvangen of ontvangt ze binnenkort.
Hierop staat de bestelinformatie waarmee u in de gelegenheid bent om
eventueel foto’s te bestellen.

Schoolreizen en schoolkampen
Na de meivakantie staan de schoolreizen en schoolkampen op het programma. We hopen natuurlijk op
mooi weer. Let u erop dat de kinderen goed worden ingesmeerd met zonnebrand en dat de persoonlijke
eigendommen gemerkt worden met de naam? Wij hebben er al veel zin in en wensen alle kinderen heel
veel plezier!

Inspectiebezoek De Meidoorn
Op maandag 8 april heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan De Meidoorn. Onderwerp van
het bezoek was de zorgstructuur van de school en daarnaast specifiek de (extra) ondersteuning die wij
bieden aan leerlingen.
Na bestudering van de beschreven zorg- en ondersteuningsplannen, het analyseren van de diverse dossiers
en interviews met directie, intern begeleider en de leerkrachten was de inspecteur uitermate tevreden
over de manier waarop De Meidoorn de zorg voor de leerlingen heeft georganiseerd.
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Feestelijke opening ’t Opstapje
Op 28 maart werden het vernieuwde buitenplein en de
dagopvang van Omnis Kindcentrum ‘t Opstapje officieel
geopend. Kinderen van 0-12 jaar kunnen voor opvang en
onderwijs terecht bij het kindcentrum. Het buitenplein is
dankzij de inzet van het team, ouders en sponsors onder
leiding van ontwerpster Jootje Vaes omgetoverd tot een
groen en uitdagend speelplein waar jong en oud kan
spelen en leren.
Na de onthulling van 2 kunstwerken door de burgemeester was er een spetterend dansoptreden van groep
3/4/5 en een muzikaal optreden van groep 1/2. Het was een geslaagde middag met veel gezelligheid in en
om het kindcentrum!

Nationale Onderwijsprijs
Woensdag 27 maart vond in Leiden de uitreiking van
de Landelijke onderwijsprijs plaats. Vanuit alle
provincies waren de verschillende winnaars van de
Provinciale onderwijsprijs voor basis- en voortgezet
onderwijs aanwezig om aan alle aanwezigen hun
eigen project in het kort presenteren.
Na een, door ander andere de gemeente en ons
bestuur gesponsorde, busreis werden we ontvangen
in de prachtige Stadsgehoorzaal van Leiden. Na een
korte voorbereiding en het nog snel oefenen van de
presentatie door de kinderen, waren we als 8e school
aan de beurt. En het oefenen had zeker nog
geholpen want de presentatie ging geweldig goed.
Helaas duurde het nog heel lang voordat de winnaar bekend werd gemaakt. De spanning was te snijden
toen de hoogste ambtenaar van het Ministerie van Onderwijs de winnaar bekend maakte.
En…………..helaas, de jury koos een andere school als winnaar. Teleurgesteld, maar trots op wat we bereikt
hebben, kwamen we om 20.00 uur terug in Nisse aan. De frietjes die we tussendoor in Bergen op Zoom
aten maakten het verlies toch nog een beetje goed.
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Nieuws uit de GMR
Tussen de voorjaars- en meivakantie zijn we als GMR één keer bij elkaar geweest.
De volgende onderwerpen stonden op de agenda: taakverdeling, projecten, schoolplan, beleidsstukken
Onderwijs, begroting, voortgangsrapportage.
Zoals afgesproken komt de formatie 2019-2020 elke keer terug op onze agenda en hierover staat in mei
een aparte vergadering op het programma.
Een groot aantal agendapunten zijn ter informatie en/of ter bespreking. Een uitzondering hierop is het
vaststellen van de schoolvakanties voor volgend schooljaar. De GMR geeft hier advies in. Er is besloten om
het advies van de Provincie Zeeland te volgen, met als toevoeging een extra vrije dag voor de kinderen op
maandag 4 mei 2020, omdat 5 mei ook een vrije dag is. Voor de leerkrachten wordt deze dag in overleg als
studiedag ingezet. Verderop in deze nieuwsbrief staat het volledige vakantierooster.
Verder worden we als GMR op de hoogte gehouden van de stand van zaken in de Raad van Toezicht. Zij
bezoeken onze scholen met regelmaat en ondersteunen ons om de kwaliteit te waarborgen. Mochten er
vacatures in de RvT zijn, dan wordt de GMR gevraagd om mee te denken over de invulling hiervan.
Er worden door landelijke organisaties van ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders initiatieven
ontplooid om de Medezeggenschap in het Primair Onderwijs te versterken. Op dit moment loopt er een
project, waarbij alle mogelijkheden genoemd worden om een zo goed mogelijke ondersteuning te zijn. Hier
valt ook het Steunpunt voor Passend Onderwijs onder.
Zijn er vragen of opmerkingen, de ouders en de leerkrachten in de MR van elke school staan u graag te
woord. Zij kunnen de nodige informatie verstrekken met betrekking tot MR gerelateerde zaken. Op een
aantal scholen zijn er in de samenstelling door onder andere verkiezingen wijzigingen gekomen, let op de
desbetreffende nieuwsbrieven van uw school voor de namen van deze mensen. Uiteraard wensen we
iedereen succes toe met hun benoeming in de MR.
De volgende vergaderingen staan gepland op woensdag 8 mei en dinsdag 14 mei.
Fijne meivakantie en een hartelijke groet,
namens de GMR,
Laura Stroosnijder (voorzitter)
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Vakantierooster 2019-2020
Het vakantierooster is door de GMR goedgekeurd. Wij volgen het advies van de provincie en het rooster
ziet er volgend schooljaar als volgt uit:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

maandag 14 oktober 2019 tot en met vrijdag 18 oktober 2019
vrijdag 20 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020
vrijdag 21 februari 2020 tot en met vrijdag 28 februari 2020
vrijdag 10 april 2020 tot en met maandag 13 april 2020
maandag 20 april 2020 tot met vrijdag 1 mei 2020 (onder voorbehoud ook
4 en 5 mei)
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
maandag 1 juni 2020
vrijdag 10 juli 2020 tot en met vrijdag 21 augustus 2020

Een hele fijne vakantie gewenst en we zien de kinderen graag 6 mei weer terug op school.
Met vriendelijke groet,
Jozien Borgmeijer
Stan Meulblok

