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Leerlingenraad   

Op Prinsjesdag hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 gestemd op een klasgenoot die 

dit schooljaar voor haar/zijn groep plaats mag nemen in de leerlingenraad. De 

leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit Esmeralda (groep 5), Willem (groep 6), Jip 

(groep 7) en Anna (groep 8). Dit schooljaar zal de leerlingenraad een aantal keer bij 

elkaar komen.  

 

Medezeggenschapsraad  

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en 

personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door ouders en personeel 

van de school. Via de medezeggenschapsraad praten ouders en personeel mee over het 

schoolbeleid. De MR komt een aantal keer per jaar bij elkaar.  

Op onze school bestaat de medezeggenschapsraad uit vijf leden: 

Oudergeleding: Helma Koets en Ronnie Matthijsse 

Personeelsgeleding: Kim van Landschoot en Evelien Corbijn (voorzitter) 

Adviserend lid: Petra Rijn 

Omdat Helma al langere tijd in de MR zit, is er ruimte voor een nieuw lid. Heeft u als 

ouder interesse om voor een periode van 3 jaar plaats te nemen in de MR, geef dit dan 

vóór 9 oktober a.s. door via de mail aan Evelien (ecorbijn@primas-scholengroep.nl). Ook 

bij vragen kunt u bij haar terecht. Wanneer er meerdere ouders interesse hebben, zal 

er worden gestemd.  

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Op maandag 21 september heeft u via de mail de nota van de vrijwillige ouderbijdrage 

ontvangen. Van een aantal ouders hebben wij de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen, 

hartelijk dank hiervoor!  

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die wordt gebruikt om jaarlijks 

terugkomende (niet gesubsidieerde) vieringen en activiteiten op school te bekostigen. 

Voorbeelden zijn Sinterklaas, Kerst, Pasen, Kinderboekenweek, schoolvoetbal, 

Koningsspelen, natuurexcursies, attenties leerkrachten/ouders/vrijwilligers en andere 

betrokkenen, etc.  Wij willen nogmaals benadrukken dat de overheid niet bijdraagt in de 

genoemde kosten. Wij hopen dat iedereen de vrijwillige ouderbijdrage betaalt. Het zou 

jammer zijn als de genoemde activiteiten niet meer door kunnen gaan! 
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Kinderboekenweek 

Afgelopen woensdag hebben wij op een feestelijke wijze de Kinderboekenweek geopend 

op school. Helaas was het wegens de coronamaatregelen niet mogelijk u hier als ouders 

voor uit te nodigen. Het thema van de Kinderboekenweek is “En toen?”. Tijdens de 

Kinderboekenweek gaan we terug in de tijd. In alle groepen zal hier aandacht aan 

worden besteed en zullen wij extra veel (voor)lezen. Het zou leuk zijn als er thuis ook 

aandacht wordt besteed aan de Kinderboekenweek en aan (voor)lezen.  

 

Actie Drvkkery 

Tijdens de Kinderboekenweek heeft boekhandel de Drvkkery uit Middelburg weer een 

actie om de bibliotheek op school uit te breiden. Koop een boek bij de Drvkkery en lever 

de originele kassabon in op school bij de eigen juf. In de bijlage leest u meer over deze 

actie.  

 

Spaaractie Jumbo Vader Koudekerke 

Wij doen mee aan de actie Jumbo Sparen met Elkaar! Vanaf deze week kan er bij Jumbo 

Vader in Koudekerke gespaard worden voor onze school. De gespaarde punten kunnen we 

verzilveren voor extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen op school! Sparen jullie 

mee voor ons? Voor meer informatie kunt u kijken op de website: 

www.jumbosparenmetelkaar.nl 

 

Schoolfruit  

Goed nieuws! Ook dit schooljaar zijn we één van de basisscholen die weer mee mag doen 

met het EU- Schoolfruit. Wekelijks wordt er voor drie dagen een portie fruit/groente 

gebracht. Op school wordt dit tijdens de gruitdagen (woensdag, donderdag en vrijdag) 

in de ochtendpauze opgegeten. Uw kind(eren) neemt deze dagen wel drinken en een 

lunchpakket mee. De start van het gratis schoolfruit is op woensdag 11 november 2020 

en loopt door tot vrijdag 16 april 2021. 

 

Afscheid dominee Nicolette Vlaming  

Op dinsdag 13 oktober nemen we op school afscheid van dominee Nicolette Vlaming. Wij 

willen haar hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking met school!  

 

Parro 

Na de herfstvakantie starten wij op school met Parro. Parro is een handige 

communicatie-app waarmee we snel en eenvoudig ouders/verzorgers kunnen betrekken 

bij school. U ontvangt hier later meer informatie over via de mail.  

 

Ventilatie  

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen is goede ventilatie in 

gebouwen/scholen belangrijk. Ons schoolgebouw voldoet aan de wettelijke eisen! 
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Nieuwe beslisboom neusverkouden  

In de bijlage van deze nieuwsbrief zit een nieuwe beslisboom die opgesteld is door 

BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM. Deze beslisboom 

kunt u gebruiken wanneer uw kind(eren) neusverkouden is (zijn). U kunt dan zelf 

beoordelen of uw kind(eren) wel of niet naar school mag komen. Mocht uw kind(eren) 

niet naar school kunnen komen, wilt u dit dan telefonisch aan ons doorgeven? 

 

Hoofdluis  

Gezien de situatie rondom het coronavirus hebben we helaas niet de luizencontrole op 

school zoals we dit gewend zijn. We willen u dan ook vragen uw kind(eren) thuis goed te 

controleren op hoofdluis. Indien u bij uw kind(eren) hoofdluis ontdekt, wilt u dit dan aan 

ons doorgeven? Hiermee hopen we eventuele verspreiding te voorkomen. 

 

Dag van de leraar 

Let op! Aanstaande maandag 5 oktober zijn alle kinderen vrij in verband met de dag van 

de leraar. 

 

Herfstvakantie 

Van maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober is het herfstvakantie! Alle kinderen 

zijn deze week vrij! 


