Nieuwsbrief maart 2019
Onze agenda.
13 maart
14 maart
18-29 maart
21 maart
27 maart en 3 april
29 maart
1 april

Groep 7/8 naar technieklokaal
Luizencontrole!
Weken van de Lentekriebels.
Inloopochtend en inloopavond nieuwe ouders.
Schoolvoetbal!
Meester- en juffendag!
Studiedag, kinderen de hele dag vrij!

Niet staken, maar wel zoeken naar oplossingen!
De Laak staakt niet op vrijdag 15 maart! Dat wilt niet zeggen dat wij als team niet achter de
stakingsdoeleinden staan. Wij hebben elke dag te maken met de grote problemen binnen het onderwijs:
geen personeel, geen vervanging bij ziekte, hoge werkdruk, hoe waarborgen we de kwaliteit binnen het
onderwijs, vernieuwingen vanuit inspectie, leerresultaat.......het staat allemaal onder druk!
Het is belangrijk dat je als stichting, maar ook als school de juiste keuzes maakt. Een voorbeeld van een
keuze die wij hebben gemaakt is: het verplaatsten van de oudergesprekken van de avond naar de middag,
dit zorgt zeker voor het verlagen van de werkdruk. Gelukkig wordt hier door de ouders positief op
gereageerd, ouders snappen de problematiek en denken en werken mee aan dit soort oplossingen.
MR lid gezocht
Meepraten over onderwijs en communicatie
Ik draai, als vader van Julian, al drie jaar mee in de MR (medezeggenschapsraad) van De Laak. De MR
bestaat uit twee leerkrachten, Els en Helmie, en twee ouders, Lian Traa en ik. Dit is net als de
oudervereniging een taak als vrijwilliger om het onderwijs op De Laak te ondersteunen. In de MR wordt 6
keer per jaar het beleid doorgesproken met Bas. Samen maken we de school beter door als ouders
positief kritisch mee te denken en mee te bepalen. Wat vooral besproken wordt, zijn de
onderwijsontwikkelingen en de communicatie naar ouders. Ook is er plaats voor kleine en actuele zaken
die spelen. De klankbordgroep is dit schooljaar opgericht als extra denktank vanuit de oudergeleding.
Vacature
Omdat mijn termijn van drie jaar er deze zomer opzit en ik me niet verkiesbaar stel, ontstaat er een
vacature. Als je als vader of moeder van een kind op De Laak in de avonduren mee wilt denken met de
school, dan is dit een uitstekende mogelijkheid. Je kunt je tot 31 maart opgeven bij Els Bouman:
mr@delaak.nl.
Met vriendelijke groet,
Matthijs van't Wout
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Het nieuwe schoolplein
De kinderen en het team van De Laak willen het schoolplein gaan aanpakken. De Kinderraad heeft samen
met de directeur een aantal malen om tafel gezeten om te kijken naar mogelijkheden om het schoolplein
aan te pakken. Daar is een plan uitgekomen en dat willen we gaan uitvoeren. Daar is natuurlijk geld voor
nodig. De school heeft een bedrag gereserveerd, maar we willen dit schooljaar, het goede doel niet aan
een andere project besteden, maar ons eigen schoolplein. Dat houdt in dat de Sponsorloop op vrijdag 19
april in het teken staat van het opknappen van het schoolplein. Over het wanneer en hoe krijgt u later
meer informatie.
Start schoolapp. basisschool De Laak
Woensdag 13 maart krijgt u een envelop van uw kind met daarin de folder: “Hoe te werken met de
schoolapp.”
Op deze folder ziet u hoe de app van De Laak kunt downloaden. Dit kan eventueel ook via een QR-code,
waarmee u de app op uw telefoon, tablet kunt downloaden. Deze folder kunnen beide ouders gebruiken.
Naast de folder zit er ook een brief met uitleg voor het gebruik van de app bij. Lees deze goed door, dan
heeft u vaak al een antwoord op eventuele vragen.
Mocht u er niet uitkomen, meldt u zich dan bij de directeur.
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