Weekbericht 40
Jaargang 17-18
06-07-2018

DATA:
vr.
13 juli
vr.
13 juli
wo.
18 juli
do.
19 juli
vr.
20 juli
week 30 t/m week 35

ACTIVITEITEN:
Tuingroep (08.30-11.00 uur)
Schoolreis klas 3A
overdracht kleuters – 1e klassen
laatste schooldag
vrije dag
Zomervakantie

Uitslag MR verkiezingen
De huidige MR heeft, nadat de stemmen zijn geteld, de uitkomst van de MR verkiezingen
vastgesteld.
Voor de oudergeleding geldt dat Willemijn van der Heijden-Dubois, Marnix de Wit en Jan
Willem Lentelink de meeste stemmen hadden.
Voor de personeelsgeleding blijft Maaike Weijermans in de MR en treden Nienke Eekhof en
Hugo Brouwer toe als nieuwe leden.
Deze week hebben de aftredende MR leden afscheid genomen. Door de blijvende leden is
afgesproken om op 11 september om 19.30 bijeen te komen voor de eerste vergadering van
het nieuwe schooljaar.
Marnix de Wit zal de taak van secretaris blijven vervullen tot de nieuwe rolverdeling is
bepaald.
De kandidaten die zich beschikbaar stelden als lid heel hartelijk bedankt. En iedereen dank
voor het uitbrengen van de stemmen. De aftredende leden vanaf deze plek nogmaals
bedankt voor jullie inzet, en de nieuw verkozen leden veel succes en plezier toegewenst!
Gevonden voorwerpen
Vanaf maandagmiddag 09 juli tot donderdagmiddag 12 juli zullen alle gevonden voorwerpen weer
uitgestald worden in de grote hal. Vrijdag zal het overgeblevene worden verzameld en worden
weggebracht.

Atelier voor Ouders 2018-2019
Voor wie als ouder of opvoeder meer over de achtergrond van de vrijeschoolpedagogiek wil weten
en wil ervaren wat er zoals aan bod komt op de vrijeschool is er het Atelier voor Ouders. Meer
informatie en opgeven: http://www.devrijeschoolassen.nl/ateliervoor-ouders/

Achtergrondje: Getuigschriften
Het schooljaar is bijna rond, tijd voor getuigschriften. Mooi woord, getuigschrift. Het klinkt wat
gewichtig en dat is het misschien ook wel. Op de laatste schooldag worden de getuigschriften
uitgereikt en dan gonst het altijd een beetje in de hele school. Wat zouden de juffen en meesters dit
jaar hebben gemaakt?
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Vrijeschoolleerkrachten proberen in een getuigschrift hun waarneming van leerlingen nauwkeurig
vast te leggen, voor de leerlingen en voor hun ouders. Zij beschrijven niet alleen de vorderingen en
resultaten, maar ook de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Wat gebeurde er het afgelopen
schooljaar op cognitief gebied, gevoelsgebied en wilsgebied? De leerkracht getuigt dus ook van de
zoektocht naar het wezen van ieder kind.
De leerkracht kiest voor ieder kind een passend beeld om mee te geven. Vaak komt zo’n beeld uit de
leerstof van het afgelopen schooljaar, maar het kan ook een beeld zijn dat raakt aan de vertelstof van
het komend jaar. Ook schenkt hij ieder kind een passende tekst. Het kan een citaat zijn , een lied of
een gedicht. Aan de ouders wordt gevraagd om deze tekst, ook wel spreuk genoemd, thuis voor te
lezen – liefst voor het slapen gaan. Op school zeggen de kinderen vanaf klas 1 regelmatig op voor de
klas. Zo komt de spreuk tot leven, thuis en op school. Spreuk en beeld vormen als het ware een
slijpsteen, waaraan het kind zich kan ontwikkelen.
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