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Ouderraadsvergadering en verantwoording 
Op maandagavond 21 november is er weer een ouderraadsvergadering. Tijdens de 

vergadering ligt het financieel jaarverslag van het afgelopen schooljaar voor u ter inzage. U 
kunt vanaf 19.30 uur in school om het verslag te bekijken. Mocht u daarover vragen 
hebben dan kunt bij de ouderraad terecht. Na vaststelling van het financieel verslag wordt 

het boekjaar afgesloten. 
 

Vertrek ouderraadsleden. Oproep !!! 
Aan het einde van het schooljaar nemen drie ouderraadsleden afscheid. Dat zijn Gonnie 
Dassen, Aletta v.d. Haar en Sandra Kruijer. Dat vinden we heel jammer. We bedanken 

jullie alvast via de nieuwsbrief voor je constructieve en enthousiaste inzet 
Maar per periode moet er natuurlijk gerouleerd worden en u krijgt nu de kans om u in te 

zetten via de ouderraad.  
We zijn er vroeg bij om nieuwe leden zoeken voor onze ouderraad. Onder deze leden hoort 
ook een penningmeester. Hebt u belangstelling? Neemt u dan a.u.b. contact op met één 

van de leden van de ouderraad. 

Schoolgeld. 
De kosten van het onderwijs worden betaald uit vergoedingen van het rijk. 

Er zijn activiteiten die niet onder deze vergoeding vallen en waar een bedrag per jaar voor 
wordt gevraagd. 
Dit bedrag, dat dient voor de betaling van festiviteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, 

schoolreis e.d., wordt jaarlijks vastgesteld en geïnd door de ouderraad. 

In het schooljaar 2016/2017 is dit bedrag voor de kinderen in de groepen  
1 t/m 6 € 57.75 en voor de leerlingen in de groepen 7-8 € 73.50 

Onder vermelding van "schoolfonds" en de volledige naam van uw kind dient u het geld te 
storten op rekeningnummer NL90RABO0365804738 t.n.v. Schoolfonds . 

 
Jouw Buzz 
Op maandag 21 november komt Jouw Buzz in Wilhelminaoord. Op de ochtend kunnen een 

aantal groepjes kennis maken met allerlei technische uitdagingen in de bus. Het start om 
9.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Dat wordt spannend!!! 
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Ouderavond “ouderbetrokkenheid” 
Donderdagavond 13 oktober is het thema Ouderbetrokkenheid 3.0 besproken. De opkomst 
was boven verwachting. Ouders van beide scholen van ons onderwijsteam waren goed 

vertegenwoordigd. De geplande gesprekken waren alleen daarom al heel zinvol. In kleine 
groepjes is er overlegd en gesproken over wensen en mogelijkheden om ouders bij het 

leerproces te betrekken. Dat heeft geresulteerd een lijst met conclusies en vaststellingen. 
Deze lijst wordt door beide scholen gebruikt om concreet vorm te geven aan de uitvoering. 

Zodra er acties worden ingezet brengen we u daarvan op de hoogte. Ook langs deze weg 
willen we alle aanwezigen bedanken voor hun constructieve inzet.  
Via de mail hebt u de presentatie ontvangen die door Arjette de Pree als inleiding is 

gehouden. U krijgt daardoor een goed inzicht in de achterliggende gedachte van 
ouderbetrrokkenheid 3.0.  

 
Voorleeskampioen van De Kievitshoek 
Op donderdag 13 oktober hebben we de voorleeswedstrijd van De Kievititshoek gehouden. 

Als kampioen kwam Emma van Uden uit de bus. Van harte gefeliciteerd! Het was een 
spannende wedstrijd. De uitslagen lagen dicht bij elkaar. Compliment voor alle deelnemers! 

 
Studiemiddag 
Op maandag 7 november is er een studiemiddag voor de leerkrachten uit ons 

onderwijsteam. Deze middag zal in het teken staan van ouderbetrokkenheid. Het thema is 
het voeren van oudergesprekken. Hoe kunnen we ouders op een goede manier bij de 

school en het onderwijs betrekken? Het voeren van gesprekken is daarvan een belangrijk 
onderdeel. We nemen de feedback die we van u gekregen hebben op 13 oktober graag met 
ons mee  

Fiets(her)controle 
Op woensdag 2 november is de hercontrole van de fietskeuring. Kinderen vanaf groep 4, 
die hun fiets nog niet hebben laten keuren, kunnen dat aanstaande woensdag alsnog laten 

doen. Kinderen waarvan de fiets opnieuw gekeurd moet worden moeten hun kaartje 
meenemen. 

Gordelcontroles             

Bij de laatste gordelcontroles is gebleken dat het dragen van een gordel (ook op de 
achterbank) gelukkig heel serieus genomen wordt. Op een enkeling na draagt iedereen, 
ook op korte afstand, een gordel. Tevens is er in iedere klas een korte les gegeven over het 

belang van het dragen van een gordel en wat de gevolgen kunnen zijn als je dat niet doet. 
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(Jeugd)journaal                                                                                                       
Vrijdag jl. en vandaag (maandag 31 oktober) zal Wilhelminaoord in het nieuws zijn bij 
zowel het NOS- als het Jeugdjournaal. Wilhelminaoord heeft de twijfelachtige eer één van 

de gemeentes in Nederland te zijn met het slechtste bereik qua mobiele telefoon.               
In de groep van meester Gerard is door het Jeugdjournaal gefilmd, voor de opnames 

mochten de kinderen voor één keer hun mobieltje meenemen.                                                        
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