
 

    

 

d.d. 25-10-2022 
 
Ziekmelding: stuur a.u.b. een Parro bericht aan de leerkracht of bel na 8.30 uur met 0516-438150. Geen 

voicemail inspreken; berichten kunnen niet worden afgeluisterd.  

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
In de nieuwsbrief van september meldde ik het volgende:  
 
In coronatijd hebben we elkaar amper kunnen zien en spreken. De contacten gingen vooral per mail. Om 
elkaar weer te ontmoeten en om te vernemen wat u bezighoudt ten aanzien van de school organiseer ik op 
verschillende momenten een koffiemoment met ouders. De eerste is op vrijdag 28 oktober om 8.30 uur.  
Wilt u zich wil aanmelden voor dit koffiemoment? Dan houd ik er rekening mee. bsdelaweij@tjongerwerven.nl  
 
Tot nu toe heb ik 1 aanmelding ontvangen. Zijn er nog meer ouders die mee willen doen aan het oudercafé?  
Graag even een berichtje voor vrijdag naar bsdelaweij@tjongerwerven.nl  
 
Het lichtjesfeest vieren we dit jaar op donderdagavond 10 november a.s. van 17.30 tot 18.30 uur. De lampions 
zullen binnen tentoongesteld worden op diverse plekken. U krijgt hier nog een overzicht van. Kinderen, ouders 
en andere belangstellenden lopen buiten om de school heen en bij de hoofdingang zal iets te eten en te 
drinken zijn. Meer info volgt nog.  
 
We hadden ons opgegeven voor het Nationaal Schoolontbijt in de week van 11 november. Voorheen 
betaalden we € 0,25 voor elk ontbijt. De totale kosten bedroegen ongeveer € 55,- Helaas is de bekostiging 
veranderd en wordt ons gevraagd  € 25,- per doos per groep te betalen. De totale kosten zouden dan € 225,-
bedragen. Deze extra kosten zijn helaas niet begroot en we hebben besloten niet mee te doen met het 
Nationaal Schoolontbijt. We hopen weer samen te ontbijten tijdens de Koningsspelen.  
 
 
Hartelijke groet,   
 
Dineke Homan  
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SPAAR MEE VOOR  ONZE SCHOOLBIEB (herhaling) 

Zo werkt het: 
Koop tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een boek bij de Bruna-
winkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en 
krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit 
tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. 
Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 november 
bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer 
leesplezier krijgen.  

 
 

 
 

 
 

 
Groep 5  : Rowena Boonstra  De eerste vergadering van de leerlingenraad is op 3 november a.s.  
Groep 6  : Lars Heijs 
Groep 7  : Lynn Flokstra  
Groep 8A: Jennifer Kamminga 
Groep 8B: Teije Hof 

LEERLINGENRAAD 



 

NIEUWS UIT DE MR 

Wat is de MR?  
De MR, medezeggenschapsraad, is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten 
meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een 
beslissende rol in beleidszaken.  
We hebben jaarlijks terugkerende zaken die op de agenda staan, daarnaast doen zich dingen voor in een 

schooljaar die we behandelen.  

Wie zitten er in de MR?  
Namens de oudergeleding zitten Lianne Heijs, Linda Lezwijn en Kim van der Veen in de MR.  
Namens het personeel zitten Alex de Jonge (Voorzitter), Miriam Kuipers (Secretaris) en Jildou Winters in de MR.  
 
De MR heeft dit schooljaar voor het eerst vergaderd op 3 oktober.  
We hebben het in deze vergadering gehad over het sectorplan corona, het schooljaarplan en andere zaken 
vanuit de directie.   
Vorig schooljaar kregen we vragen over de Engelse lessen bij ons school. In alle groepen wordt Engelse les 
gegeven. Om tot een doorgaande lijn te komen in tijd en aanbod laten we komend schooljaar regelmatig Engels 
aan bod komen tijdens bouwvergaderingen.  
De identiteitscommissie heeft door natuurlijk verloop een aantal leden moeten missen. We agenderen dit punt 
voor de volgende vergadering.  
We hebben een mail ontvangen van een ouder die zorgen uitte over onder andere het personeelsbeleid dat 
binnen Tjongerwerven wordt gevoerd. Wij waarderen dat deze zorgen zijn gedeeld met de MR. We hebben 
inhoudelijk over bepaalde punten gesproken. Ook wij hebben zorgen over het personeelsbeleid en het 
lerarentekort.   
Binnenkort is er een GMR vergadering (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad), waarin we onze zorgen 
willen uitten en personeelsbeleid ter sprake willen brengen.  
We hebben de vergaderdata vastgesteld, de MR zal in ieder geval vergaderen op 
Maandag 21 november 2022 (in aanwezigheid van Alfred Vos), maandag 31 januari 2023, maandag 27 maart 
2023 en woensdag 12 juli 2023. 
 
Wilt u als ouder ons iets laten weten of wilt u ergens op reageren, dan mag u ons altijd aanspreken, of een mail 
sturen naar mrdelaweij@tjongerwerven.nl   
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AGENDA VOOR DE KOMENDE PERIODE 

Datum Tijd  Activiteit Aanvullende informatie 

27-10 11.15 uur Ontruimingsoefening  

28-10 08.30  Oudercafé  

  Juf Miriam vrij  

30-10  Wintertijd   

02-11  HGPD gesprekken   

03-11 11.30 Leerlingenraad  

04-11  Juf Dineke vrij  

07-11 11.00 Participantenoverleg ?  

10-11  Juf Dineke afwezig directieoverleg  

 17.30 Lichtjesfeest   

11-11  Nationaal Schoolontbijt: VERVALT   

  Sint Maarten   

  Juf Miriam vrij   

17-11 12.20 Voorleeswedstrijd  

18-11  Juf Dineke vrij   

21-11 19.30 MR met Alfred Vos   

23 en 24-11  Juf Lotte v.d. Kaap cursus 
vertrouwenspersoon 

 

24-11 15.00  Netwerkcafé voor de groepen 1 t/m 8  Voor leerkrachten  

 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN  

Vakanties 2022-2023  

Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari 2022 t/m 3 maart 2023 

Pasen  7 april 2023 t/m 10 april 2023 

Meivakantie  24 april 2023 t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart  18 en 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie  24 juli 2023 t/m 3 september 2023  

 
Vrije dagen 2022-2023: 
05 december 2022 (maandag), Sinterklaas, leerlingen uit groep 1 t/m 4 ’s middags vrij  
23 december 2022 (vrijdag), Kerst, leerlingen uit groep 1 t/m 4 ’s middags vrij  
18 januari 2023 (woensdag), teamscholing EDI, alle leerlingen ’s middags vrij  
10 februari 2023 (vrijdag), margedag alle leerlingen vrij  
12 april 2023 (woensdag), teamscholing EDI, alle leerlingen ’s middags vrij  
27 juni 2023 (dinsdag), margedag, alle leerlingen vrij 
12 juli 2023 (woensdag), margedag, alle leerlingen vrij  
21 juli 2023 (vrijdag) laatste schooldag, alle leerlingen vrij  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIJLAGEN  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sportcentrum Haulerwijk 

 
Een lege zaal… nee, dat willen we anders. Een lege zaal… die willen we vol! Een lege zaal… ja, daar kunnen we 

wat mee! 

Lijkt het jou leuk om deze zaal te komen vullen met jouw aanwezigheid, een schaterlach, geroep en af en toe een 

gil, zweetdruppels en het geluid van heerlijk bezig zijn? 

Kom dan op donderdag naar ‘de gym’. We gaan van alles doen; klimmen en zwaaien, spelletjes met een bal, 

rollen en rennen, tikkertje, springen, over en achter de kast, hoog in het wandrek of plat op de vloer. We zouden 

het superleuk vinden om de donderdag na de herfstvakantie, 27 oktober, van start te gaan met ‘de gym’. Eerst 

verdeeld in twee groepen; 14:30-15:30u voor kinderen t/m groep 4, 15:30-16:30u voor de jeugd vanaf groep 5. 

De kosten zullen €30,- per kwartaal zijn. Opgeven kan via het Sportcentrum/Sweitse Hut of via mij. En ja, wie ben 

ik? Patricia van Dreumel, wonende in Waskemeer, zwemjuf in een eigen zwemschool en bewegingsdocent. 

Voorheen op basisscholen, nu in verenigingsverband in Haule en hopelijk straks ook in Haulerwijk? 

Dus houd je van bewegen en is de donderdagmiddag nog vrij in je agenda? Je bent van harte welkom!  

 

Opgave, info en vragen via: 

Sportcentrum Haulerwijk/Sweitse Hut    0516-422009 / 06-83324526 

Email: sporthal@sportcentrumhaulerwijk.nl 

Edu-move/Patricia van Dreumel    06-22990278 
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