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Start nieuwe schooljaar 2022-2023
Het nieuwe schooljaar is deze week gestart. Fijn om zoveel kinderen en (groot)ouders na 6 weken zomervakantie
weer op school in goede gezondheid te mogen ontvangen.
Zoals jullie misschien de afgelopen week hebben gezien, zijn de verbouwingen omtrent onze IKC-wording, in de
school bijna afgerond. Volgende week zullen in de school nog de laatste zaken worden afgerond en in de loop van
de periode tot de herfstvakantie zullen er nog definitieve hekwerken en een nieuwe fietsenstalling worden
geplaatst.
Als het goed is heeft u inmiddels allemaal al wel een bericht van de stamgroepleerkrachten gekregen via Parro. Is
dit niet het geval, of lukt het niet om op Parro te komen, laat dit dan aan de stamgroepleerkracht weten. Wij
kunnen dan na schooltijd, of volgende week aan het einde van het kennismakingsgesprek even met u meekijken.
Als het echt niet lukt, kijkt juf Julia (donderdag) als ICT-coördinator graag met u mee.
Het was aan het begin van de week voor een aantal ouders even wennen via welke ingang ze de school binnen
konden komen.
De “oude” kleuteringang is vanaf deze week in gebruik genomen door onze IKC-partner KCA. Sinds gisteren zijn
ook de twee KDV groepen gestart.
Dit betekent dat de bovenbouw (groepen 7-8) en de onderbouw (groepen 1-2) via de hoofdingang naar binnen
kunnen komen. De groepen 3 tot en met 6 kunnen via het achterplein de school in. Ook komen de groepen via
deze deur weer naar buiten. Graag uw kinderen ook bij het juiste plein weer halen.
Vandaag zagen we dat dit alweer helemaal automatisch ging.
Dinsdag was de eerste gymles. Meester Remco begreep dat het nog even wennen was op een nieuwe dag, in
vergelijking tot vorig jaar. Wel zou hij het heel fijn vinden als jullie de gym spullen voor de kinderen weer compleet
willen maken, zodat ze volgende week met de gymkleding kunnen starten! Gym is twee keer per week voor alle
groepen van ’t Schrijverke in de gymzaal van de Horst.
Nieuwe samenwerking (Sneak Peak)
Vanaf 1 oktober zullen wij samen met 4Fusion ons WO (Wereldoriëntatie) onderwijs verder vorm en inhoud gaan
geven. Op dit moment zijn wij druk bezig met de laatste puntjes op i. Hierover zullen wij u in een latere mail deze
maand informeren.
Misschien leuk om alvast een kijkje te nemen op de site van 4fusion, om te lezen wat ze nog meer doen.
https://4fusion.nl
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Groepsverdeling en formatie voor schooljaar 2022-2023 (herhaling)
Hieronder het formatie plaatje, zoals we afgelopen maandag met elkaar zijn begonnen.

1-2
1-2
3-4
4-5
6
7-8
7-8

Maandag
Karja
Myrthe
Inge
Amanda
Ellen
Hassana
Lisanne

Dinsdag
Karja
Myrthe
Inge
Amanda
Ellen
Hassana
Lisanne

Woensdag
Karja
Myrthe
Inge/Herma
Marloes
Ellen
Julia
Lisanne

Donderdag
Karja
Myrthe
Herma
Marloes
Ellen
Hassana
Lisanne

Vrijdag
Amanda
Myrthe
Herma
Marloes
Ellen
Hassana
Julia

KinderMudRun herhaling (zie bijlage voor de flyer)
DIT WEEKEND GAAT HET GEBEUREN!!!
EDITIE 2022 IN HET KORT
Uitdagende parcours met obstakels zoals water, heuvels, boomstammen, bos en modder. Heel veel modder!
Wanneer: zaterdag 3 en zondag 4 september 2022
Starttijdstippen: elke 10 minuten
Zaterdag tussen 10.00-15.00 uur. Zondag tussen 10.00-14.00 uur
Waar: Het Belevenissenbos, Veldweg 98 in Lelystad
Afstand: 2,5 km (6-10 jaar), 5 km (8-16 jaar)
Kosten: kinderen (6-16 jaar) € 8,50 p.p. en volwassenen (17-99 jaar) € 14,50 p.p.
Meer info en aanmelden:
www.kindermudrun.nl

Vacatures medezeggenschapsraad (MR) (herhaling)
Voor Joost zijn wij op zoek naar een nieuwe ouders voor onze MR.
Heeft u interesse om als ouder mee te denken en te sparren over de ontwikkelingen op ’t Schrijverke?
Meld je dan met een korte motivatie aan bij: s.vandenham@ikcschrijverke.nl
Vacature oudervereniging (OV) (herhaling)
Gezocht: Penningmeester, voorzitter en leden voor de oudervereniging voor het schooljaar 2022-2023
De oudervereniging (OV) van ’t Schrijverke is een groep enthousiaste ouders die met veel plezier
diverse evenementen voor onze kinderen op school organiseert. De oudervereniging bestaat uit een bestuur en
diverse commissies die zich richten op de specifieke evenementen zoals:
Het sinterklaasfeest
De kerstviering
Carnaval
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Pasen
Koningsspelen
Avondvierdaagse
Schoolfeest
Wij vergaderen 6 keer per jaar. Tijdens de vergadering werken we met een agenda, waarin de lopende commissies
en de evaluatie van de commissies die geweest zijn worden opgenomen. Van de vergadering worden notulen
gemaakt en in het volgende overleg worden deze besproken.
De huidige oudervereniging bestaat op het moment uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Wij
willen de deze graag uitbreiden en zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders die het leuk vinden om mee
te helpen met de organisatie binnen de diverse commissies, maar ook naar een nieuwe penningmeester en
voorzitter die willen toetreden tot het bestuur.
Penningmeester
Omdat de huidige penningmeester heeft aangegeven met ingang van het nieuwe schooljaar 2022-2023 te gaan
stoppen, is de oudervereniging ’t Schrijverke op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Taakomschrijving Penningmeester
Beheer van de bankzaken en de kas.
Zorgt voor de jaarlijkse facturen mbt de ouderbijdrage en het kamp
Verzorgt de betalingen.
Verzorgt de boekhouding.
Stelt de jaarrekening en het financieel jaarverslag op
Stelt de jaarbegroting
Brengt het ov-bestuur regelmatig op de hoogte van de financiële situatie.
Voorzitter
De huidige voorzitter heeft vanaf het schooljaar 2023-2024 geen kinderen meer op school daarom zijn wij alvast
opzoek naar een nieuwe voorzitter. Het eerste jaar zal je nog samen werken met de huidige voorzitter waarna je
vanaf 2023 het stokje volledig overneemt.
Wat verwacht wordt van de voorzitter?
Een voorzitter is eerste contactpersoon voor school, bereid vergaderingen voor samen met de secretaris en zit de
vergaderingen voor. Daarnaast zet de voorzitter zich ook net als alle andere leden in voor de activiteiten die
georganiseerd moeten worden.
Lid ov
Wat verwachten we van ov-leden?
Je coördineert minimaal twee activiteiten per schooljaar en helpt waar nodig bij andere activiteiten. Dit kan zijn;
inkopen doen, versieren van de school, aanspreken en regelen van hulpouders, opruimen, inspelen op spontane
acties, stukjes schrijven voor de nieuwsbrief/website, etc.
Je werkt samen met andere OV-leden en leerkrachten van ‘t Schrijverke.
Maar ook over andere zaken die betrekking hebben op school. Wij zijn immers het klankbord van alle ouders.
Ben je nieuwsgierig geworden naar een van de functies en heb je belangstelling om lid te worden, dan kun je
contact opnemen met Lia Bruijn via sch.ov@ikcschrijverke.nl
Bestuur:
Lia Bruijn (voorzitter),
Petra van der Hoeven (penningmeester)*
Fleur Jensma (secretaris)
(* leden die de OV met ingang van het nieuwe schooljaar hebben verlaten)
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Vakanties en andere vrije dagen voor het schooljaar 2022/2023 (herhaling)
Beste ouders,
Hierbij nogmaals de vakanties en vrije middagen, met de studiedagen voor het schooljaar 2022/2023, zoals deze
voor de zomervakantie door de MR definitief zijn vastgesteld. In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u weer een
digitale ouderjaarkalender. Voor ouders die dit fijn vinden zal er een papieren versie op school klaarliggen.
In het rood staan de meivakantie en de Pinkstervakantie, omdat wij hier in het belang van de kinderen een andere
keuze hebben gemaakt dan u van ons gewend bent. Doordat we dit jaar met de regio noord van de midden, naar
de late zomervakantie verhuizen, betekent dit, dat we gekozen hebben om niet twee aaneengesloten weken
meivakantie hebben.
Wij hebben gekozen om op maandag 24 april, dinsdag 25 april en woensdag 26 april nog naar school te gaan. We
krijgen dan op donderdag 27 april (Koningsdag) anderhalve week meivakantie.
Hierdoor hebben we de mogelijkheid gecreëerd, om in de week van 29 mei niet alleen op maandag vrij te zijn in
verband met tweede Pinksterdag, maar hier een hele week van te maken. Doordat de kinderen hier nog een hele
week vakantie hebben, is de periode vanaf deze Pinkstervakantie nog 7 weken tot de zomervakantie.
We zijn ons in dit hele proces bewust geweest, dat dit voor ouders met kinderen op andere scholen niet ideaal is.
Vandaar dat we u hier voor de zomervakantie ook over hebben geïnformeerd, zodat u ruimschoots de tijd heeft,
om hier in uw agenda’s rekening mee te houden.
herfstvakantie

17-okt

21-okt

Kerstvakantie

26-dec

06-jan

Voorjaarsvakantie

27-feb

03-mrt

Goede vrijdag/Pasen

07-apr

10-apr

Meivakantie

27-apr

06-mei

Hemelvaart

18-mei

19-mei

Pinkstervakantie

29-mei

02-jun

Zomervakantie

24-jul

01-sep

Extra

studie en vrije dagen

Lustrum (SKO) vrije middag

30-sep

Kinderen vanaf 12.00 uur vrij

Studiedag

24-okt

Kinderen hele dag vrij

Studiedag

06-feb

Kinderen hele dag vrij

Studiedag

11-apr

Kinderen hele dag vrij

Studiedag

26-jun

Kinderen hele dag vrij

extra vrije middag (Sint)

02-dec

Kinderen vanaf 12.00 uur vrij

extra vrije middag (Kerst)

23-12

Kinderen vanaf 12.00 uur vrij

extra vrije middag
(Carnaval/meester/juffendag)
extra vrije middag (Koningsspelen)

24-feb

Kinderen vanaf 12.00 uur vrij

21-apr

Kinderen vanaf 12.00 uur vrij

extra vrije middag (zomervakantie)

21-jul

Kinderen vanaf 12.00 uur vrij
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Kalender

Datum
Week van 5 september
12 september
13 september
30 september

Activiteit
oudervertelgesprekken
Cito spelling 3.0 groep 8
Informatie avond en jaarvergadering MR
en OV
Lustrum SKO

5 oktober start Kinderboekenweek
7 oktober

Uitgifte nieuwe Schrijvertje

Bijzonderheden

Kinderen 12.00 uur vrij

