
 

 

 

 

In de MR-vergadering van 30 NOVEMBER 2021 is het volgende 

besproken:  

Coronamaatregelen 

Het is voor de school elke keer weer een heel geregel wanneer er 

nieuwe richtlijnen worden gegeven omtrent Corona. Na de laatste 

persconferentie is het MT in spoedberaad bijeengekomen, zodat de aanpassingen naar alle 

collega’s en ouders gestuurd konden worden.  

Advies is voor groep 6, 7 en 8 om in de gangen een mondmasker te dragen. Collega’s moeten 

na schooltijd liefst meteen naar huis en vanuit huis online deelnemen aan vergaderingen.  

School hoopt dat de kerstviering in aangepaste vorm door kan gaan en dat de school open kan 

blijven.  

Bezetting groep 8 

Het blijft moeilijk om de bezetting voor groep 8 rond te 

krijgen. Gelukkig kan juf Sigrid op maandag en dinsdag 

voor groep 8. Op woensdag werken de kinderen thuis en 

juf Mirte gaat één dag extra werken zodat zij op 

donderdag groep 8 kan doen en meester Martijn gaat op 

vrijdag voor groep 8. Zijn groep zal dan worden 

overgenomen door juf Mirte of juf Marjolein.  

PR van de school      

Om de school beter te promoten en meer onder de 

aandacht te brengen van nieuwe ouders zal de voorkant 

buiten van de school worden opgeknapt. Er zijn mensen 

van Spaarnesant en een architect geweest die met een 

voorstel gaan komen.  

Daarnaast zal er vanaf volgend schooljaar een nieuw 

informatie-boekje worden gemaakt dat door een drukker 

wordt gemaakt.  

 

Schalkwijk aan zet/ renovatie kleuterplein 

Wij hebben ons weer ingeschreven voor Schalkwijk aan zet voor een natuurlijker kleuterplein 

met een zandbak en een goed klimtoestel. Er zijn flyers gemaakt die in de buurt worden 

uitgedeeld met de oproep om op ons idee te stemmen. We hopen dat dit een positief effect zal 

hebben. Wanneer ons idee wint dan kunnen wij hiermee EUR 25.000 winnen.  
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