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Vergadering medezeggenschapsraad

EU-schoolfruitprogramma
In de week van 13 november start op onze school weer het EU-schoolfruitprogramma. Wij ontvangen tot aan de
meivakantie drie stuks groente/fruit per leerling per week. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen op
woensdag, donderdag en vrijdag fruit of groente als tussendoortje voor het speelkwartier.
In verband met de levering van groente en fruit in de loop van dinsdagmiddag krijgen de kinderen uit de groepen 1
en 2 fruit of groente op woensdag, donderdag en maandag.
Wij vragen u om op die dagen uw kind minder of geen tussendoortje mee te geven. Tijdens de schoolfruitperiode
maken wij gebruik van de EU-Schoolfruitlessen over groente, fruit en gezonde voeding. Wij zien in het EUSchoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze
groot zijn. Het gezamenlijk op school eten van groenten en fruit is een effectieve en voor de kinderen vooral een
gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen.

Facultatieve oudergesprekken
De leerlingen uit de groepen 3 t/m 7 krijgen op vrijdag 17 november hun eerste verslag mee naar huis. In de periode
van 20 t/m 30 november zijn de facultatieve oudergesprekken voor deze groepen. De leerkrachten nodigen begin
volgende week de ouders met wie zij graag een gesprek willen hebben uit om via Isy een afspraak te plannen.
Mocht u op 15 november door de leerkracht niet uitgenodigd zijn voor een gesprek, maar wel behoefte hebben aan
een gesprek over de ontwikkeling en vorderingen van uw zoon/dochter, dan kunt u uiteraard zelf een afspraak maken.

Leerlingenraad
Ook dit schooljaar is uit de groepen 5 t/m 8 weer een leerlingenraad samengesteld. De leerlingenraad bespreekt een
aantal keren per jaar met de directeur allerlei zaken die de school betreffen waarbij vooral vanuit het perspectief
van de leerlingen gekeken wordt.
De leerlingenraad is dit schooljaar als volgt samengesteld:
groep 5: Jada Otten en Mats Reneerkens
groep 6: Demi du Long en Ruben Meels
groep 7: Maud Arets en Dilano Bucic
groep 8: Ian Mager en Mauro Spinder
Tijdens de eerste bijeenkomst op 25 oktober is onder andere gesproken over de ervaringen van de leerlingen met de
nieuwe speeltoestellen. Het bericht in de krant dat er nieuwbouw komt voor “De Verrekijker” is besproken. Vragen
van de leerlingen waar en wanneer de nieuwe school komt, kunnen we nog niet beantwoorden, omdat wij dat ook nog
niet weten. Wij zijn nog in afwachting van een definitief besluit door de gemeente Schinnen in samenspraak met het
CvB van INNOVO. Kinderen gaven aan dat zij het fijn zouden vinden als bij de nieuwe school ook een nieuwe gymzaal
gebouwd wordt en dat zij graag meer computers/laptops/tablets in school willen.

Schoolberichten
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Nieuwe leerlingen zijn Mara Simmers (groep 1/2B) , Lynn Peters (groep 1/2A) en Javi Gielkens (groep 1/2B). Wij
heten hen met hun ouders van harte welkom in onze schoolgemeenschap. Lotte Jannsen (groep 7) heeft onze
school verlaten vanwege verhuizing. Het aantal leerlingen bedraagt nu 245.
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Ouders / verzorgers die de vrijwillige ouderbijdrage van € 40,00 per kind nog niet betaald hebben, verzoeken wij
vriendelijk dit op korte termijn te doen. Hierdoor zijn wij in staat voor alle kinderen de speciale activiteiten te
organiseren zoals vermeld in de schoolgids (pagina 11 en 12). Het rekeningnummer is NL83 RABO 0102 7013 85
ten name van INNOVO, inzake bs “De Verrekijker .
Wij verzoeken u vriendelijk om ziekte van uw kind, afspraken bij tandarts of specialist e.d. via de mail te melden
bij juffrouw Janneke op de administratie (janneke.leenders@innovo.nl). Als u de groepsleerkracht hierover mailt,
is het verzoek om dan een cc naar onze administratie te sturen. Dan wordt uw bericht ook gelezen als de
groepsleerkracht om welke reden dan ook niet aanwezig is.
Denkt u ook aan het afmelden voor het overblijven bij Isy als uw kind een dag niet naar school kan.
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