Beste allemaal,
De laatste voorbereiding voor de expeditie kunst zijn inmiddels gedaan en we zijn er klaar
voor de opening! Het beloofd een mooie expeditie te gaan worden. Helaas heb ik u deze
week niet gezien. Ik heb de week met 40 graden koorts op de bank doorgebracht, vandaar
dat de nieuwsbrief iets later is dan verwacht. In deze nieuwsbrief aandacht voor de
portfoliogesprekken, schoolfotograaf, GMR en meer. In de voorgaande nieuwsbrief stond in
de agenda 2 november genoteerd als moment voor het jaarverslag. Dit moment komt te
vervallen. U ontvangt hiervoor een nieuwe datum.
Vriendelijk groetend,
Namens het team,
Erwin Dekker

Agenda
01 t/m 03-11
03-11
04-11
04-11
23-11

Schoolfoto’s bestellen om 14.00 uur
Expeditie-opening “Kunst en Renaissance”
Podiummiddag
Expeditie-afsluiting: sterrenkijkavond
Schoolschaaktoernooi

Nieuwe kinderen op de Agnietenschool
Jorrit Boeve Is deze week gestart bij de Zeeotters. Rosanne Boeve en Naut Koenraadt zijn
gestart bij de Guppen.
We wensen Jorrit, Rosanne en Naut een fijne tijd bij ons op school.
Portfoliogesprekken
Van 12 t/m 21 december zijn er weer portfoliogesprekken voor alle groepen. Graag
presenteren de kinderen hun gemaakte vorderingen tijdens deze portfoliogesprekken. We
nodigen u daarvoor samen met uw kind uit.
In het bijgevoegde schema vindt u het rooster waarin u kunt lezen wanneer we het gesprek
van uw kind hebben ingepland. Mocht het tijdstip u niet uitkomen, zou u dan onderling
willen ruilen en dit ook bij de leerkracht kenbaar willen maken?

Podiummiddag
Op vrijdag 4 november is er weer podiummiddag. Bij de podiummiddag kunnen kinderen
hun talenten laten zien. Ouders zijn om 13.15 uur van harte welkom in het auditorium om te
komen kijken en luisteren.
Sterrenkijkavond 4 november
Als afsluiting van de expeditie "Sterren en planeten" hebben we op vrijdag 4 november een
sterrenkijkavond bij ons op school. Alle kinderen en ouders zijn deze avond vanaf 20.00 uur
welkom op school. In het auditorium geven medewerkers van de vereniging van
Sterrenkundeliefhebbers een presentatie. En bij goed weer kunnen we onder hun
begeleiding naar de sterren en de maan kijken.
Er zullen sterrenkijkers aanwezig zijn, maar mochten kinderen er zelf een hebben dan mogen
ze deze uiteraard ook meenemen. We hebben zelfs gehoord dat je met een gewone
verrekijker de maan ook al beter kan bekijken.
Opening expeditie “Kunst en Renaissance”
We starten volgende week de nieuwe expeditie “Kunst en Renaissance” met een openatelier ochtend. Op donderdagochtend 3 november gebruiken een aantal kunstenaars onze
school als hun atelier. Kinderen kunnen deze dag meekijken met het schilderproces en ook
diverse andere werken van deze kunstenaars bekijken.
De kunstenaars zijn van 9.00 tot 12.00 uur aan het werk in onze school. U als ouder bent ook
welkom, dus loop gerust even de school binnen.
Beste ouders/verzorgers/opa’s en oma’s,
Lijkt het je leuk om de Agnieten-kinderen wat beter te
leren kennen, dan komt dat goed uit! Na het vertrek
van een aantal ouders, zijn we hard op zoek naar
nieuwe biebouders.
Heb je één keer in de 4 weken op woensdagmorgen
vanaf half 9 een half uurtje de tijd om boeken uit te
lenen en in te nemen, meld je dan aan bij één van de
leerkrachten of bij Erna Kost (moeder Wilrick). Ook kun
je bij Erna terecht voor meer informatie.

Schoolfotograaf
Beste ouders/verzorgers,
Helaas gaat het bestellen van de schoolfoto's niet zoals eerder in de nieuwsbrief staat
vermeld. De fotograaf komt op school zie onderstaande mail en u kunt de foto's dan komen
bekijken, bestellen en betalen. Het betalen gaat uitsluitend via de fotograaf en kan niet via
de leerkracht. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op school te komen dan kunt u contact
opnemen met Irene Zwaagman.
vriendelijke groet,
De Oudervereniging
Beste ouder/verzorgers
De schoolfoto’s zijn klaar en binnen, en ze zijn superleuk geworden.
I.v.m. met mijn vakantie zullen ze in week 44 aangeboden worden.
Op dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 november ben ik vanaf 14.00 uur op school.
In het auditorium kunt u de foto’s bekijken en kopen.
De kosten van het schoolfotopakket zijn € 13,50.
Voor verdere vragen en/of nabestellingen kunt u bij mij terecht (zie onderstaand mail adres)
Irenezwaagmanfotografie@gmail.com
Ik zie u graag op één van bovenstaande dagen.
Met vriendelijke groeten,
Irene Zwaagman
Koor “Koraal” zoekt jou !
Heb je zingen altijd al leuk gevonden? Stap over de drempel en kom eens langs bij koor
Koraal op één van onze repetitie avonden op woensdag avond om 20.00 uur in de
Agnietenschool. Je kunt vrijblijvend en gratis drie keer luisteren of meezingen. Zo kun je
ervaren of dit koor iets voor jou is. Kun je geen noten lezen of heb je geen ervaring, dan is
dat geen probleem.
Al bijna 25 jaar bestaat er in Elburg een uniek koor. De 25 zangers, mannen en vrouwen,
zingen hun heel afwisselende repertoire, van middeleeuws tot pop en alles wat daar tussen
in zit. Met veel enthousiasme, maar vooral met gezelligheid, worden er 4 tot 6 stemmige
stukken ingestudeerd. Onze dirigent is Merlijn Kaper, die met dynamiek, geduld en humor
ons koor leidt.
Je bent van harte welkom dus laat van je horen. Graag tot ziens. Voor verdere informatie
kun je bellen naar Martineke Beetz, 0525682700 of 0613074456

Aan alle ouders/verzorgers,
Oproep voor nieuwe leden Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De school van uw kind(eren), ressorteert samen met 27 andere basisscholen onder de Stichting
Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (verder aangeduid met de afkorting SKO). De scholen liggen in
de regio’s Almere, Lelystad/Dronten en op de Veluwe. In totaal volgen ongeveer 6700 kinderen
basisonderwijs bij één van de SKO-scholen. Er werken ruim 450 personeelsleden bij de Stichting.
Zoals er een medezeggenschapsraad (MR) bestaat op school niveau, zo bestaat er ook een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op SKO niveau. Dit is wettelijk vastgelegd in de
Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). In de GMR praten ouders en personeelsleden over
beleidszaken, die voor alle scholen binnen het SKO gelden. Voorbeelden daarvan zijn het strategisch
beleidsplan, financiële jaarbegroting voor bovenschoolse organisatie en projecten, maar ook zaken
als schoolidentiteit, medicijnbeleid en passend onderwijs.
Op dit moment zijn er meerdere vacatures in de GMR oudergeleding (1 ouder zetel in de regio
Almere en 1 ouder zetel in de regio Veluwe). Voor een goede ouderinbreng in de GMR worden
hierbij enthousiaste ouders gevraagd zich kandidaat te stellen.
Wat zijn de voordelen van het GMR lidmaatschap?







Meer betrokkenheid bij de bovenschoolse onderwijsorganisatie;
Mogelijkheden om mee te praten over zaken, die zich op bovenschools niveau afspelen en
(mogelijk) impact hebben op schoolniveau;
Contacten en inspiratie opdoen bij andere SKO- scholen, personeelsleden en ouders;
Verbreden en verdieping van kennis en/of ervaring binnen en buiten het onderwijs gebied;
Abonnement via het SKO op tijdschrift op het gebied van school en medezeggenschap;
Vacatieregeling en reiskostenvergoeding voor elk bezochte vergadering.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de GMR?








De GMR bestaat uit 12 gekozen leden, 6 leden uit de oudergeleding en 6 leden uit de
personeelsgeleding.
Kandidaatstelling en verkiezingen worden per regio georganiseerd; Almere, Lelystad/Dronten en
Veluwe.
Iedere regio vaardigt 4 leden (2 ouders, 2 personeelsleden) af.
Binnen de GMR worden er aandachtsgebieden verdeeld.
De GMR komt tenminste elk kwartaal bij elkaar op het stichtingskantoor in Lelystad voor
bespreking van jaarlijks terugkerende onderwerpen en van actuele beleidsonderwerpen.
De zittingsduur van de leden voor de GMR is drie jaar. Echter zodra er geen binding meer is met
SKO vervalt het lidmaatschap.
Een GMR lid hoeft geen lid te zijn van de school-MR.

Herkent u zich in bovenstaande oproep, stelt u dan zich kandidaat door een mail te sturen naar
M.Kuipers@gmr.skofv.nl. Eerst meer informatie nodig? Prima, ook dan graag een mail naar
voornoemd e-mailadres.

