4-10-2019

Juf Ingrid
Graag wil ik een kijkje geven in mijn leven en klas.
Belangrijke data:
Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen ( 2 jongens van 11 en 7). In
mijn vrije tijd sport ik graag. Circuittraining, boksen en spinning.
Ik ben actief als ouder in de MR op de school van mijn kinderen
en ik ben ook disco moeder in Ossenzijl. We organiseren voor
iedere vakantie een kinderdisco en zijn verantwoordelijk voor de
vrijdagmiddag van het dorpsfeest.
07-10-2019
Opening Kinderboekenweek
op OBS de Slinge!
10-10-2019
Einde Kinderboekenweek
en de Voorleeswedstrijd
16-10-2019
Meester Peter extra aanwezig
21-10 t/m 27-10
Herfstvakantie

Kleuters is eigenlijk niet mijn eigen keus geweest. Nadat ik 7 jaar
geleden terug kwam van zwangerschapsverlof ben ik in de
kleutergroep terecht gekomen. In het begin moest ik ontzettend
wennen. Ik heb daarom gekozen om de specialisatie jonge kind te
gaan doen. Hier heb ik erg veel geleerd over het onderwijs aan
jonge kinderen. De open blik, interesse en onschuld waarmee de
kinderen de wereld zien zorgt voor mooie leermomenten. Ik voel
mij ontzettend op mijn plaats in de kleutergroep.
Op dit moment ben in bezig met een cursus gebaren. Hier leren
we de Nederlandse taal te ondersteunen d.m.v. gebaren. Erg leuk
een leerzaam. Het mooie is dat de gebaren universeel zijn dus ik
kan ze ook in de Engelse les gebruiken. Een mooi voorbeeld van
taal ondersteunen met gebaren vindt u in deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=mVMpGFFSQfk
In de klas werken we in thema’s. Nu werken we over het thema
Bever zoekt zijn huis. Het is een thema in het kader van de
Kinderboekenweek en het gaat over reizen en vervoer.
Samen met juf Elca ben ik verantwoordelijk voor een groep
dynamische kinderen en dat doe ik met heel veel plezier.

Germa op bezoek bij OBS de Slinge
Op 4 oktober is het altijd een
speciale dag op OBS de Slinge. Op
die dag krijgen we altijd bezoek van
heel veel dieren. Vooral de honden
waren dit jaar sterk
vertegenwoordigd. We konden ook
met konijnen en cavia’s knuffelen.
Ook namen de kinderen veel
knuffels en foto’s mee.
Dit jaar kregen we ook bezoek van
1-11-2019
een heel speciaal dier: een kalf genaamd Germa. Zij woont op de
Podiumvoorstelling groep ½
zorgboerderij in Kallenkote. Ze is ongeveer 4 weken oud. De papa
voor de ouders
van Pieter heeft haar meegenomen naar Oldemarkt. Pieter
vertelde dat hij met Germa naar de kalverkeuring op de
8-11-2019
zorgboerderij is geweest. Er waren ongeveer 12 kalfjes en Pieter
Nationaal Schoolontbijt
is tweede geworden tijdens deze keuring. De keuring was voor
Germa wel heel vermoeiend, want ze werd heel moe en een
beetje wild. Na afloop van de keuring ging het ineens heel hard
8-11-2019
regenen en onweren. Pieter vond het heel leuk om te doen.
Kledingbeurs van 19.00 - 21.30 Al met al weer een leuke start van de ochtend.
uur
11-11-2019
9:00 uur fietscontrole

Vacature MR lid
Hilde Schultze, een vast lid van de MR, heeft vorig jaar afscheid
genomen van OBS de Slinge omdat Rinze naar het voortgezet
onderwijs is gegaan. Hierdoor is er nu een vacature ontstaan.
Wat doet de medezeggenschapsraad? Iedere ouder heeft recht
op medezeggenschap binnen de school. U kunt van dit recht
gebruik maken als u wilt dat de school rekening houdt met uw
wensen en ideeën. De Medezeggenschapsraad (MR) is hiervoor
bedoeld. Via de MR heeft u invloed op de organisatie van de
school en de inrichting van het onderwijs. De MR kan het
schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over alles
wat met de school te maken heeft en ook voorstellen doen. Het
schoolbestuur heeft bij beslissingen en veranderingen vaak het
advies en soms ook de instemming van de MR nodig. De MR is
een wettelijk orgaan dat bestaat uit een gekozen
vertegenwoordiging van ouders en personeel.
Er zijn 3 verschillende soorten beslissingen: 1. die waarover de
MR eerst advies moet geven; 2. die waarover instemming van
één of beide geledingen van de MR vereist is; 3. die waarover de
schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
Informatieplicht is de meest vrijblijvende van de drie, maar een
MR kan informatie wel vaak goed gebruiken om een eigen

oordeel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor
verbetering te doen.
MR leden dienen contacten te onderhouden met hun achterban,
waaruit ze tenslotte zijn gekozen. De MR kan bv. het team of de
ouderraad raadplegen c.q. informeren bij vragen waar de MR
advies of instemming over dient te geven. MR leden zijn niet
wettelijk verplicht verantwoording af te leggen, maar ze worden
wel geacht namens de achterban te spreken. Deze
informatieplicht van de MR ten behoeve van de achterbannen is
wel wettelijk vastgelegd. Omdat wij de communicatie tussen de
ouders, personeel en de MR heel belangrijk vinden komt na
iedere MR - vergadering er een kort verslag in de eerst volgende
nieuwsbrief over de besproken onderwerpen.
Op dit moment bestaat de MR uit 3 vaste leden; vanuit de
oudergeleding: Marieke van Gool (moeder van Lotte en Rosa) en
vanuit het team Helma Mulder en Astrid van de Werken.
Interesse? Mocht u vragen hebben of u direct op willen geven
als MR-lid, dan kunt u ons bereiken via de mail:
directie@obsdeslinge.nl
Planning:
•
•
•

•

•

Opgeven als MR-lid voor 18 oktober
We hebben nu al twee aanmeldingen dus er komt een
verkiezing, deze procedure is vastgelegd in een
reglement
In/bij de nieuwsbrief van week 44 op 1 november stellen
deze ouders zich voor. De overige ouders krijgen de kans
om hun stembriefje in de ideeënbus te deponeren. Deze
hangt naast de deur van de directiekamer
De stemmen worden geteld door de directie van de
school. De kandidaten worden als eerste op de hoogte
gebracht van de uitslag waarna alle overige ouders
geïnformeerd worden.
Bij de 2e MR-vergadering van dit schooljaar neemt het
nieuwe MR-lid zitting.

Geboortes van 2 broertjes
We hebben 2 nieuwe inwoners in
Oldemarkt mogen verwelkomen.
Bart, Jelle en Iris hebben op 28-08
een broertje Lars gekregen en
Sylke heeft een broertje Wytze in
haar armen mogen sluiten. Van
harte gefeliciteerd met deze 2
geboortes.

Bereikbaarheid directeur
Maandag: Generaal van den Boschschool
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