
 

   

 
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij de vierde Nieuwsbrief van dit schooljaar. 
 
 

 

 
 

              

 

 
 Hallo allemaal, 
 
 

 
Binnenkort is het weer zover en gaan we samen  op donderdag 20 december 2018 met z’n allen 
gezellig eten.  
Het is de bedoeling dat ieder kind een eigen gerecht meeneemt. Er hangt een kerstboom op  de     
deur van het lokaal waarop kan worden geschreven wat het kind meeneemt. We gaan er vanuit dat 
dit kleine hapjes zullen zijn. Ieder kind neemt zijn eigen bestek en bord en beker mee. Na afloop 
wordt dit weer mee terug gegeven. 

      Het tijdschema is als volgt : 
 

17.15-17.30 De kinderen worden op school verwacht. Wilt u via de ingang bij het grote plein 
naar binnen komen? De meegebrachte hapjes worden in het eigen lokaal 
neergezet. Heeft u een warm gerecht dan is het misschien handig om een 
“warmhoudertje” mee te nemen. 

 
17.30-18.30 Kinderen gaan eten in hun eigen klas. Vanaf 18.15 zijn ouders welkom op school 

om iets te drinken. 
 

18.30-18.45 Kinderen lopen o.b.v. leerkracht naar Van Dedem Marke. 
    

18.45-19.00:  De kinderen zingen in de hal van Van Dedem Marke een aantal kerstliederen voor  
de bewoners. Ouders zijn natuurlijk van harte welkom om daar bij te zijn. 

 

Let op: de kinderen gaan op donderdag 20-12 tot 14.30 gewoon naar school! 
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 Flessenactie  
De opbrengst van de flessenactie van TOP2000 café in Dedemsvaart gaat dit jaar naar DUCHENNE 
HEROES. Duchenne is een spierziekte waarbij de spieren worden afgebroken en deze patiënten 
overlijden gemiddeld op 35 jarige leeftijd. Doordat er maar een paar honderd patiënten zijn gaat 
er te weinig geld naar onderzoeken toe vanuit de overheid.  Er wordt in december door de 
organisatie een rolcontainer in school geplaatst om lege flessen te verzamelen. Halen wij als school 
het meeste statiegeld op dan winnen we een filmvoorstelling (er wordt rekening gehouden met 
het aantal leerlingen per school). Als school willen we deze actie graag ondersteunen. Dus zoveel 
mogelijk lege flessen  in de rolcontainer graag! Zie ook de flyer. 

 
 Kinderopvang Kinderwereld (BSO) 

Sinds 3 september 2018 is er een locatie van Kinderwereld gevestigd in een lokaal van ‘t Kompas. 
Op deze locatie biedt Kinderwereld peuteropvang aan op dinsdagochtend en donderdagochtend 
van 8:30 tot 12:00 uur. Er zijn nog 16 plekken beschikbaar. Vanaf januari 2019 is er subsidie van 
de gemeente beschikbaar, en kunnen ook peuters komen waarvan ouders niet in aanmerking 
komen voor kinderopvangtoeslag (waarvan 1 ouder niet werkt, of een studie volgt bijvoorbeeld). 
Ook wordt er dagelijks voorschoolse en naschoolse opvang aangeboden. De openingstijden zijn 
van 7:00 uur tot 19:00 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.kinderwereld.info en voor 
vragen kunt u bellen naar ons hoofdkantoor 0524-524445. Een informatiepakket is op school 
verkrijgbaar. 

 
 MR nieuws 

De MR komt circa 6 keer per jaar bij elkaar. Om alle ouders en leerkrachten hier meer in mee te 
nemen zullen de onderwerpen die in een MR-vergadering zijn besproken opgenomen worden in 
de nieuwsbrief. 
 
De MR heeft maandagavond 26 november vergaderd. De volgende punten zijn aan de orde 
geweest: 

 De bijeenkomst van de vier MR’s van de scholengroep Avereest over het strategische 
beleid van Arcade 2019 – 2013. Op deze avond is input geleverd voor belangrijke zaken 
op het gebied van onderwijs en personeel voor de komende jaren. 

 De punten uit het schooljaarplan 2018-2019. De stand van zaken is doorgenomen op de 
ontwikkel- en actiepunten uit dit plan. 

 Er is een ontwerp besproken van een MR statuut, een nieuw MR reglement en 
huishoudelijk reglement 

 Overleg is gevoerd met onze contactpersoon van de GMR: Mark Arling 
 
Vragen over de MR? 
Spreek gerust iemand van de MR (Angelique Burrekers, Monique Boer, Marco Schulting of Henny 
Akkerman (06-22553945). 

 
 Aanmelding leerlingen 

Hierbij een vriendelijk verzoek om uw kinderen die 4 jaar worden binnenkort aan te melden. Voor 
ons is het handig enig idee van de aantallen te hebben om goede prognoses voor de volgende 
jaren te maken. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht ook door te geven aan buren, vrienden, 
familieleden, die overwegen hun kind bij ons op school aan te melden. Uiteraard kan er op school 
altijd een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk gesprek en/of voor een rondleiding vóór 
ouders een schoolkeuze maken. 

 

              

http://www.kinderwereld.info/


 
 
 
             Agenda december 
 
               Week 51         
               20                    Kerstfeest (zie info) 
               21                    Om 12. 00 alle kinderen vrij (kerstvakantie) 
 

             Agenda januari 
 
             Week 2 
                7                     Alle kinderen weer naar school (einde kerstvakantie) 
                10                   Studiemiddag Onderbouw (gr. 3/4 om 12.00 uur vrij) 
                      
 
             De volgende nieuwsbrief verschijnt op 10 januari 

 
 
        
             Met vriendelijke groeten, 
 
             Mede namens het team, 
 
             Lútsen Renema 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


