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Oproep aan alle ouders: MR leden gezocht!
We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die, een
aantal vergaderingen per jaar, tijd en zin hebben
om de ouders van de kinderen op onze school te
vertegenwoordigen in de MR
(medezeggenschapsraad)
Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is
vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op
Scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op
medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit
leerkrachten en ouders.
De MR overlegt met de directie van de school over
belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het
onderwijs, besteding van middelen, verandering
van klassenindeling, de veiligheid op school en
ouderparticipatie. De MR adviseert en controleert
bij zaken die van belang zijn voor leerlingen,
leerkrachten en ouders.
Kortom: de oudergeleding van de MR
vertegenwoordigt de ouders van Westerkim!
Hoe meld ik aan?
Wilt u zich graag inzetten voor de school? Geef dat
dan door aan juf Roos of juf Claudia. U kunt ook
een mail sturen naar
info.westerkim@stichtingbravoo.nl. Mocht u nog
vragen hebben kunt u deze ook via deze weg
stellen!
Bij meerdere kandidaten worden er verkiezingen
gehouden.
Wij zoeken ook PR leden!
Wij zijn druk bezig met nadenken over hoe wij onze
fantastische school het beste kunnen promoten.
Graag zouden wij dit met een aantal ouders doen.
We zoeken ouders die daar in de PR commissie
mee over na willen denken. Als u interesse heeft
om hierbij aan te sluiten en zo een bijdrage te
leveren aan onze school, kunt u dit laten weten
aan juf Joyce of juf Ingrid.

Schoolreis
Dinsdag 15 september zijn wij met de hele
school naar de Efteling geweest. Het was een
heerlijke dag met lekker weer. Alle kinderen en
leerkrachten hebben ontzettend genoten!

Cursus jij en je kind
Op 5 oktober start er op Westerkim een cursus
voor ouders. In de cursus leer je hoe je jouw
kind kan helpen met taal en bij activiteiten op
school. Ook oefen je de Nederlandse taal. De
cursus wordt iedere maandag gegeven van 8.30
– 10.00 uur. Opgeven kan via de leerkracht of
via info.westerkim@stichtingbravoo.nl.
Aanmelden mag ook als u op maandag niet kan
maar wel geïnteresseerd bent. We denken
graag mee en zoeken naar een alternatief of
extra ochtend.
Corona
Is uw kind verkouden en twijfelt u of hij/zij naar
school mag? In de bijlage vindt u een nieuwe
beslisboom.

Jarig!

We feliciteren:
25 september: Ceyhun Ozdemir (groep 1-2-3)
29 september: Juf Petra
Kalender
30 september: start kinderboekenweek
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 1 oktober.

