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Van ons bestuur:
Zoals bij veel ondernemingen staat ook voor ons schoolbestuur in deze periode het opstellen van
het financieel en bestuurlijk jaarverslag op het programma. Voor het financiële deel maken we
gebruik van de diensten van ons administratiekantoor.
Eind april zal het bestuur het bestuurlijk en financieel jaarverslag presenteren op de algemene
ledenvergadering. Deze ALV staat gepland op 20 april a.s.
Voor deze ALV ontvangen alle leden en alle ouders van onze leerlingen nog een uitnodiging. Dit is
een uitgelezen kans voor iedereen om mee te praten over het beleid van onze vereniging en
scholen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR):
Onze scholen hebben ieder een eigen medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit twee
ouders en twee leerkrachten. Gebruikelijk is dat deze twee MR’en altijd samen vergadering. Dit
is dan de vergadering van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Wellicht is het niet bij iedereen bekend, maar deze vergaderingen zijn openbaar. Dat wil zeggen
dat iedere ouder van harte welkom is om deze vergadering bij te wonen.
De eerstvolgende vergadering van de GMR vindt plaats op woensdag 23 maart a.s.

Samen in actie:
Op beide Christelijke scholen zijn veel goederen opgehaald voor Oekraine. Afgelopen vrijdag
werden de dozen opgehaald en vervoerd naar de wal. Deze week kunnen er ook nog spullen
ingeleverd worden en er wordt ook naar kinderkleding gevraagd. Komende vrijdag, 11 maart,
zullen de dozen weer opgehaald worden en afgeleverd worden aan de wal voor verder transport.

Roeien
De datum voor de roeiwedstrijden is verschoven naar donderdag 21 april. Dit is in verband met
de eindtoets voor de kinderen van de groepen 8. De wedstrijden zijn voor de kinderen van de
groepen 7 en 8 en zullen plaatsvinden op het Duinmeertje. We hopen die dag op zon en heel veel
publiek!

Theater & ouderavond #ffsociaal?!
Lang verwacht, maar dan nu echt een feit. Op donderdagavond 2 juni organiseren de
Terschellinger basisscholen, Prokino, Theater Smoar en GGD Fryslân een interactieve
ouderavond over (social) media. Zet de datum in de agenda en zorg dat je erbij bent! Verdere
informatie volgt. Wij zien uit naar jullie komst.
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Vakantierooster
Op de website van de school staat onder het 2e kopje “onze school” als derde punt het vakantie
rooster. Zodra een vakantierooster bekend is wordt deze gelijk op de website geplaatst. Zo weet
u altijd wanneer een vakantie is.

Schoolfruit:
Vanaf woensdag zijn er appels, peren en sinaasappels voor de kinderen.

Voorleeswedstrijd
Woensdag 2 maart deed Ella Cupido mee met de voorronde van de voorleeswedstrijd in Franeker.
In tegenstelling tot de voorleeswedstrijd op Terschelling was er nu wel publiek bij. Ella las voor
uit het boek “Hoera, voor Floor” ze haalde een hele mooie 3 e prijs. Super goed gedaan Ella!!

Belangrijke data
Dinsdag 8 maart: zwemmen gr. 3-4
Dinsdag 15 maart: zwemmen gr. 5-6
Donderdag 17 maart: gr. 7-8 met SBB op stap
Donderdag 17 maart: bestuursvergadering
Maandag 21 maart: nieuwe nieuwsbrief komt uit
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Musical
Op vrijdagavond 1 april, no joke , is de schoolavond. De kinderen van de groepen 7 en 8 zullen
jullie dan verrassen met een te gekke musical. Ter voorbereiding op de musical kunnen wij hulp
gebruiken bij het maken van het decor, de attributen en kledingstukken. Vind je het leuk om ons
hierbij te helpen en heb je tijd op dinsdag-, woensdag- en/of vrijdagmiddag, laat het ons dan
weten door een mailtje te sturen naar hester.kootstra@cvpot.nl
Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 6 wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt hoe zij deze
avond verkleed zullen gaan.

Specialist jonge kind
Lorie is inmiddels gestart met de opleiding 'specialist jonge kind'. Zij zal hiervoor ongeveer eens
per maand een vrijdag naar Groningen gaan. Als zij afwezig is, wordt de bezetting voor haar
groep intern opgelost.
Eind oktober hoopt Lorie haar diploma voor deze opleiding in ontvangst te kunnen nemen.

Roeien
Wij, korfbalster en hardloopster, zijn op zoek naar enthousiaste ouders met enige roei-ervaring,
die onze kinderen mee willen trainen om ze klaar te stomen voor het roeitoernooi van 21 april a.s.
Zie je het zitten om ons team te assisteren? Dan gaan we graag samen met jou het duinmeer van
Hee op!
Op 12 maart worden de sloepjes in het water gelegd en kunnen de trainingen van start gaan.
Dagen en tijden waarop we trainen, komen we met elkaar overeen. Stuur bij interesse z.s.m. een
mailtje naar pauline.debakker@cvpot.nl

Belangrijke data:
Dinsdag 8 maart: zwemmen gr. 3-4
Dinsdag 15 maart: zwemmen gr. 5-6
Donderdag 17 maart: bestuursvergadering
Vrijdag 18 maart: gr. 7-8 met SBB op stap
Maandag 21 maart: nieuwe nieuwsbrief komt uit

