
 

 

 

Beste ouder, verzorger, 

Informatieavond 

Wat fijn dat de opkomst zo groot was op onze informatieavond. Voor diegene die niet aanwezig 

konden zijn, benoemen we hier nog een paar belangrijke punten.  

Parro 
Wij krijgen veel positieve reacties over het invoeren van de app Parro. Heel fijn. We hebben tijdens 
de informatieavond de tip gekregen om de agenda functie nog meer in te zetten. Alle activiteiten zijn 
dan makkelijk en overzichtelijk terug te vinden. Dat gaan we zeker doen, dus bekijk de agenda in 
Parro regelmatig om niets te missen. 
 
Privacy-voorkeuren 
We willen u vragen de privacy-voorkeuren voor uw kind(eren) kenbaar te maken in de Parro app, 
mocht u dit nog niet gedaan hebben. U vindt de privacy-voorkeuren onder het instellingenknopje 
rechts onderin. In dit filmpje vindt u eventueel benodigde uitleg: 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=DrjSglNy-
K4&t=15s&skip_registered_account_check=true  
 
Groen concept en plein 
We hebben het ontstaan van ons groene concept en de daarbij behorende activiteiten binnen -en 
buiten ons lesplan nog een keer toegelicht. Onze groene leeromgeving rond de school is een 
essentieel onderdeel van ons concept. Wij zijn dan ook erg blij dat deze weer flink is aangepakt door 
een aantal ouders. Heel erg bedankt! In maart zullen we weer zoals vanouds een NLdoet-dag 
organiseren om alles in en rond de school te onderhouden. 
 
Ouderraad 
De ouderraad helpt mee bij het bedenken en organiseren van activiteiten op school. Daarnaast zijn 
zij, net als de ouders van de medezeggenschapsraad, een schakel tussen team en ouders. Zij weten 
wat er speelt en delen hun ervaringen met het team.  
De ouderraad bestaat op dit moment uit de volgende ouders: Marin (moeder van Tijn en Luuk), 
Janine (moeder van Fleur en Esmee), Petra (moeder van Puck), Erica (moeder van Diesel). 
 
Het is belangrijk dat iedere bouw vertegenwoordigd is in de ouderraad. Daarnaast is het belangrijk 
dat er regelmatig vernieuwing is, omdat er uiteraard een continue doorstroming is naar hogere 
groepen van o.r. leden. Om die reden is de ouderraad nog op zoek naar een nieuw lid voor de 
onderbouw. Dus heeft u een kind in de onderbouw en vindt u het leuk om mee te denken met en 
helpen organiseren van activiteiten? Geef u dan zeker op! Bij twijfel, of vragen kunt u terecht bij één 
van bovenstaande leden of meester Hans/Elmar. 
 
Breinhelden 
We zijn gestart met de methode Breinhelden in alle groepen. Hiermee werken we aan de executieve 
functies d.m.v. ‘breinkrachten’ (zie bijlage).  De ‘Kijk op mezelf’ kaarten in het portfolio en het 
leerdoel dat we hier samen met het kind aan koppelen, zijn hier vanaf nu ook op gebaseerd.  
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Inzet ouders/verzorgers bij activiteiten op school 
Bijna alle ouders hebben de ouder-hulplijst ingevuld. Team en o.r. hebben alles geïnventariseerd. 
Afhankelijk van de activiteit wordt u t.z.t. door de leerkracht of een o.r. lid benaderd om afspraken te 
maken hierover. Wij zijn blij dat we op zoveel hulp mogen rekenen.  
 
In de groep 
In alle groepen wordt gewerkt aan het thema ‘Waar komt ons eten vandaan?”. Er zijn al leuke 
excursies geweest naar bijvoorbeeld: Koek en Leut, een fruitteler, het Fruitteeltmuseum en 
binnenkort gaan er ook nog groepen naar De Akkerwinde. Wist u dat een creatieve ouder het thema 
ook altijd weergeeft in de vitrinekast bij de hoofdingang van school?  
 
Natuurlijk is er afgelopen tijd ook veel rondom lezen gedaan 
vanwege de Kinderboekenweek. Deze had het thema: “Worden 
wat je wil”. Iedere ochtend zijn we gezamenlijk gestart met 
voorlezen in de hal. In iedere groep was er extra aandacht voor 
leesmotivatie, is er geleerd over beroepen en zijn er 
schrijfactiviteiten rondom het thema geweest. En natuurlijk de 
boeken ruilmarkt. In de bovenbouw was er een heuse 
voorleeswedstrijd. Ter afsluiting van de Kinderboekenweek 
hebben de 4 finalisten voorgelezen aan de hele school. Het was 
lastig om een winnaar te kiezen, want ze deden het allen erg goed. 
Uiteindelijk mag Britt zich de voorleeskampioen van De Meidoorn 
2021 noemen!  
 
Nieuwe leerlingen 
In de maand november verwelkomen we Stan (broertje van Iza) en Juul (zusje van Sam) in groep 1. Wij 
wensen hen een fijne en leerzame tijd toe op De Meidoorn! 
 
Schoolfruit 
Wij zijn weer ingeloot voor EU schoolfruit. Dit is een project wat gesubsidieerd wordt vanuit de EU. Dit 
betekent dat we vanaf 17 november gedurende 20 weken fruit krijgen voor alle kinderen op 
woensdag, donderdag en vrijdag. Kinderen nemen die dagen dus alleen drinken mee voor de ochtend 
pauze. Op de website van EU-schoolfruit kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief. Zo weet u iedere 
week welk fruit er uitgedeeld gaat worden. U kunt dan voor uw kind(eren) bepalen of u extra fruit 
mee wilt geven, omdat hij/zij bijvoorbeeld iets niet lust. Op maandag en dinsdag gaat onze voorkeur 
ook uit naar het meegeven van fruit, of in ieder geval een gezond tussendoortje. 
  
Afwezigheid meester Elmar 
Meester Elmar moet een operatie ondergaan aan zijn knie. Hierdoor is hij van 2 t/m 16 november 
afwezig. Bij goed herstel mag hij daarna zijn werkzaamheden weer oppakken, maar moet hij nog wel 
met krukken lopen. Er staat een vervangingsaanvraag uit. De ervaring leert dat de kans op een 
vervanger voor de (gehele) periode klein is. We zullen het dan intern oplossen door bijvoorbeeld 
meester Sjoerd en juf Noëlle in te zetten en te kijken wie er binnen het team extra kan werken. We 
doen ons best om het voor de kinderen van de bovenbouw zo goed mogelijk op te lossen.  
 



 

 

 
Schoolreis/ schoolkamp 
Wat hebben we genoten van onze schoolreis naar Blijdorp en het schoolkamp in Kapelle. U heeft vast 

alle verhalen al wel gehoord van uw kind(eren) en van de vele foto’s genoten! Veel ouders hebben de 

vrijwillige bijdrage hiervoor al betaald. Bedankt daarvoor. De uiterste betaaldatum is 1 november. Het  

bedrag van € 30,- per kind mag overgemaakt worden naar bankrekeningnummer: NL 10 RABO 0300 

526342 t.n.v. Omnisschool De Meidoorn Nisse onder vermelding van de naam/namen van uw 

kind(eren).  

Bibliobus Columbus 
De bibliobus wordt goed bezocht. Wat leuk! Er is gebleken dat de tijd van 14.15uur die naar ons 
gecommuniceerd is, niet klopt. De bibliobus is pas om 14.30uur in Nisse. Dit is wel nog altijd in de even 
weken.  

EHBO diploma 
Om het jaar kunnen de kinderen van groep 7 en 8 vrijwillig EHBO les volgen na schooltijd en hun 
diploma behalen. Agnes Jongekind van het Rode Kruis geeft deze lessen. Heel groep 7 en 8 doet mee, 
daar zijn wij erg blij mee! Graag maak ik u er namens de EHBO vereniging ook op attent dat er een 
cursus EHBO ‘Eerste hulp bij kinderen’ georganiseerd wordt voor volwassenen in Nisse. Opgeven kan 
via Jannie de Pundert (punde020@planet.nl). De cursus vindt plaats op 13 nov. van 9.00-16.30 uur en 
20 nov. van 9.00-13.00 uur. 
 
Mee de klas in bij het brengen 
In een eerder verstuurd bericht hebben we aangegeven dat ouders van de onderbouw weer welkom 
zijn om mee de klas in te gaan tussen 8.15-8.25 uur. Op maandag en vrijdag geldt dit ook voor de 
midden -en bovenbouw. Wij hebben altijd de richtlijnen en protocollen voor het primair onderwijs 
gevolgd. Deze stellen nu dat dat u weer welkom bent.  
We willen wel nogmaals benadrukken dat we verwachten dat iedereen zijn verantwoording neemt. 
Het mee naar binnen gaan is alléén bedoeld om samen met uw kind iets te doen/ werkjes te bekijken 
etc. We willen voorkomen dat het te druk wordt, dus kom maximaal met 1 volwassene naar binnen. 
Maak buiten de school een gezellig praatje met elkaar, maar niet binnen. En uiteraard, kom niet 
binnen wanneer u klachten heeft. Dit alles niet alleen vanwege mogelijke besmettingsrisico’s, maar 
ook vanwege het welzijn van de kinderen. Zij gedijen het best in een rustige omgeving. Mee de klas in 
komen, zien wij als absolute meerwaarde mits het om het kind draait en het in de groep rustig genoeg 
blijft. Laten we er samen voor zorgen dat we deze meerwaarde kunnen behouden! 
 
Belangrijke data komende periode 

herfstvakantie 23 t/m 31 oktober 

schoolontbijt (zie informatie in de bijlage. Let op: de 4 B’s die in de 
folder benoemd worden hoeven niet meegegeven te worden!) 

3 november 

studiedag (kinderen vrij) 16 november 

portfolio mee naar huis 26 november 

ouder-kindgesprekken  starten in week 48 
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