Beste ouders/verzorgers,
Dit is alweer het eerste Reisverslag van dit schooljaar.
We hebben een goede start gemaakt van het nieuwe schooljaar. Kinderen en leerkrachten hebben ‘opnieuw’
kennisgemaakt met elkaar en zijn vol goede moed en met veel plezier aan de slag gegaan.
Met de Reisverslagen houden wij u op de hoogte van alles wat er tijdens onze reis door het schooljaar gebeurt en gedaan
wordt.
Komend schooljaar zult u, om de week op woensdagen, het Reisverslag ontvangen.
Bij speciale gebeurtenissen, zoals de Kinderboekenweek en Kerst, krijgt u van ons een aparte informatiebrief.
Via de Parro-app wordt u door de leerkrachten op de hoogte gehouden van wat er in de groep gebeurt.
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Belangrijke data
6 september

Nieuwjaarsreceptie (14.00 – 15.00 uur)

16 september

Start kindfocusgesprekken

18 september

Ontvangt u het volgende Reisverslag

2 oktober

Start Kinderboekenweek

Nieuwe gezichten
Dit jaar hebben wij een aantal nieuwe teamleden, ons team is uitgebreid met:
Pinar Yalcin, klassenassistent. Zij is op school binnen verschillende klassen werkzaam.
Linda den Haan, leerkracht groep 7 - Wolkenwit
Diana Opmeer, leerkracht groep 7 – Wolkenwit en groep 8 – ChocoBruin
Jamie van de Werken leerkracht groep 7 – BijzonderBrons
-

De vacature van groep 6 – GigaGeel, wordt vervuld door een bekend gezicht. Juf Sietske heeft door persoonlijke
omstandigheden in de zomervakantie besloten om af te zien van haar nieuwe functie binnen het bestuur en haar
werk als leerkracht binnen De Grote Reis met heel veel plezier voort te zetten.

Schoolgids
In de bijlage vind u de schoolgids 2019-2020. We hebben besloten de schoolgids alleen digitaal ter beschikking te stellen
aan ouders. Mocht u later de schoolgids nog willen inzien, kunt u deze ook op de site terugvinden.
Nieuwjaarsreceptie
Aanstaande vrijdag van 14.00 -15.00 uur hebben wij een nieuwjaarsreceptie. U bent dan van harte welkom om in de
klassen te kijken.
Deze vrijdag ontvangt u een ‘hand-out’, waarin u de belangrijkste informatie vindt van de gang van zaken in de groep en
bouw van uw zoon of dochter. Daarnaast ontvangt u een ‘leerdoelen overzicht’, waarin u een overzicht vindt welke
leerdoelen de komende periode centraal zullen staan.

Privacyverklaring
De school heeft jaarlijks toestemming van ouders nodig om beeldmateriaal te delen. Aan het begin van het schooljaar kunt
u uw voorkeur via Parro doorgeven.
Dat kan op de volgende manier:
•Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
•Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
•Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
Het leerlingvolgsysteem van de school neemt de voorkeuren over, zoals de ouder die in Parro heeft ingesteld.
Vacature OR
De ouderraad is op zoek naar versterking.
Dit kunt u doen door deel te aan de OR vergaderingen, maar ook door te ondersteunen bij activiteiten.
Voor dit laatste hebben we een Whats-App groep, waarin we ouders kunnen vragen wie er eventueel kan helpen bij de
desbetreffende activiteit.
Lijkt het je leuk? Laat het ons dan weten!
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Vrijdag tijdens de nieuwjaarsborrel zullen wij in de hal beneden staan.
Anders kunt u ons altijd aanspreken op het schoolplein of een mailtje sturen naar ouderraadgrotereis@gmail.com
Vacature MR
Momenteel is er in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid van de oudergeleding. De
MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder, die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.
Wat doet de medezeggenschapsraad?
Elke school kent een medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De MR denkt mee
over het beleid van de school. Hierin heeft de MR vaak een adviserende, maar op enkele gebieden een beslissende rol. Een
aantal voorbeelden van onderwerpen waar de MR instemmingsrecht heeft zijn:
De ouderbijdrage
De onderwijstijd
Vaststelling schoolgids, schoolplan en zorgplan
Vaststelling schoolreglement
Wat vragen wij van een MR-lid?
Interesse in schoolregels en schoolbeleid
Affiniteit met vergaderen en de voorbereiding ervan. Denk hier bijvoorbeeld aan het lezen van stukken.
Wij hanteren een streefpercentage voor aanwezigheid van 85%.
Een zittingstermijn bedraagt 4 jaar.
De MR vergadert zes à zeven keer per jaar. Deze vergaderingen vinden plaats op donderdag, beginnen om 18u en zijn
uiterlijk 20u weer afgelopen.
Komt u de MR versterken?
Stuur voor 11 september 2019 een e-mail met een korte tekst naar Marieke.Leferink@rvko.nl, waarin u zich presenteert. U
kunt eventueel ook langs lopen bij de directie.
Indien er op 11 september meerdere kandidaten zijn aangemeld zal er een verkiezing worden uitgeschreven waarbij alle
ouders een stem kunnen uitbrengen.
Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten? Neem dan contact op met Marieke Hoekwater of Peter Jonkers uit de
oudergeleding van de MR. (contactgegevens kunt u opvragen bij de directie)

