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Opfrissen 
Misschien hebt u het al gezien: de naamborden van 
onze school zijn vervangen door nieuwe, frisse 
exemplaren! Mooi he?!! 
Een en ander is onderdeel van de opfrisbeurt die 
onze school de afgelopen tijd onderging! Nadat 
buitenkozijnen zijn vervangen en zo’n beetje de hele 
binnenkant van de school, is het nu ook tijd voor een 
nieuw logo! Binnenkort nemen we dus ook afscheid 
van het oude logo boven deze krant! 
 
Schoolkamp groep 7 
We kunnen, mede dankzij de inzet van een hele groep vrijwilligers, terugzien op een 
geslaagd kamp! Dank aan al die mensen (ook de collega’s) die zich hiervoor zo 
enorm ingezet hebben! 

 
Data schoolreizen 
Schoolkamp groep 8 Giethoorn: maandag 3 juni t/m vrijdag 7 juni 
Schoolreizen groepen 1 t/m 6: donderdag 6 juni. We gaan we gezellig met elkaar naar 
Dieren. De jongere kinderen gaan naar “de Spelerij”, terwijl de oudere kinderen naar “De 
Uitvinderij” gaan! 



Enquete 
Vorige week hebt u een belangrijk bericht van school gekregen!  
Met enige regelmaat willen wij graag van u weten hoe u onze school ervaart voor- en 
met uw kinderen. We vinden het belangrijk, dat kinderen een fijne schooltijd hebben 
en dat ze zich positief ontwikkelen en een hoop leren en ervaren op school. 
We zijn benieuwd in hoeverre u dat ook zo ervaart en wellicht hebt u tips hoe we ons 
onderwijs nog verder kunnen verbeteren.  
In de aan u gestuurde mail vindt u inloggegevens om een enquête in te vullen. Uw 
antwoorden worden absoluut anoniem verwerkt. Het invullen kost u naar schatting 15 
minuten. We hopen, dat u allemaal tijd kunt vinden de enquête in te vullen. Uw stem 
telt echt mee! 
We zullen de belangrijkste conclusies en de voorgenomen acties te zijner tijd aan u 
terugkoppelen. 

 
 
Sponsorloop Woensdag 12 juni 

Voor de agenda: op woensdagmorgen 12 juni willen we 
weer graag een sponsorloop houden. Vorige jaren was de 
opbrengst van deze activiteit altijd voor een goed doel. Dit 
jaar willen we de opbrengst graag bestemmen voor een 
heel goed doel, namelijk onze eigen school! 

 
Zomerfair vrijdag 21 juni 
Nog iets voor de agenda: op vrijdag 21 juni is er weer een 
geweldig leuke, gezellige, fantastische zomerfair! Van 15:00 
tot 18:00 uur kunnen kinderen grappige spelletjes doen, is er 
een kleedjesmarkt waar ouders en kinderen hun eigen 
spulletjes kunnen verkopen, zijn er eettentjes waar de 
honger mee gestild kan worden en zijn er veel gezellige momenten om bij te kletsen 
met andere ouders en het personeel!  
 
Bijbelverhalen 
Doen (week 20 en 21) Inhoud: Over denken en doen, over maken en breken, over 
daadkracht en zwakte. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw:  
Geen haren knippen (Rechters 13, 1-25); Simson doodt een leeuw (Rechters 14, 1-20).  
middenbouw:  
Simson gaat iets bijzonders doen (Rechters 13); Simson zit niet stil (Rechters 14 en 15). 
bovenbouw:  
Een raar gesprek (Rechters 13); Denken en doen (Rechters 14 en 15). 



 
Verkiezingen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (herhaling) 
We vragen uw aandacht nog voor de brief hieronder van onze GMR. We zoeken 
weer leden. We willen u vragen serieus te overwegen of het lidmaatschap van deze 
belangrijke club niet wat voor u zou kunnen zijn. Voor meer informatie kunt u ook 
Deborah Kuper (dkuper@telgenborch.nl) vragen. Zij is vertegenwoordiger vanuit het 
personeel in de GMR. 
 
 
 
 
Weeksluitingen 
Weeksluitingen worden gehouden op het speelplein en zijn telkens 
op vrijdag van 13:45 tot 14:15 uur. Aanstaande vrijdag, 17 mei, is 
de weeksluiting van stamgroep Muiderslot. De volgende 
weeksluiting is op vrijdag 14 juni door stamgroep Drakesteyn. We 
nodigen ouders en andere belangstellenden van harte uit te komen 
kijken! 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks  

mailto:dkuper@telgenborch.nl
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Verkiezingen GMR 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zoekt versterking! 

  

Wat is de GMR? 
De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) is het overlegorgaan dat inspraak heeft ten aanzien van 

voorgenomen beleid van het bestuur van stichting PCO Noord Twente. De GMR bestaat uit 10 leden; 5 ouders 

van kinderen die op scholen van PCO Noord Twente zitten en 5 personeelsleden die werkzaam zijn op één van 

deze scholen. De GMR is een betrokken, actieve raad die 6 tot 8 keer per jaar vergadert. De GMR denkt mee, 

adviseert en neemt beslissingen met betrekking tot schooloverstijgende zaken c.q. beleid.  

De leden van de GMR nemen zitting in één of meerdere werkgroepen, afhankelijk van de interesse en 

expertise. Deze werkgroepen zijn georganiseerd in ‘Onderwijs en Identiteit’, ‘Huisvesting en Financiën’ en 

‘Personeel en Organisatie’. Naar aanleiding van een adviesaanvraag van het bestuur bereidt een betreffende 

werkgroep een advies voor dat als basis dient voor de besluitvorming in de GMR vergadering. Elk GMR lid is 

contactpersoon voor één of twee scholen binnen de stichting. Scholen kunnen met vragen en/of opmerkingen 

terecht bij hun contactpersoon van de GMR. 

Verkiezingen 
Omdat volgens het huishoudelijk reglement een aantal leden aftredend is (komend schooljaar: drie leden uit de 

oudergeleding en één personeelslid), worden ook dit jaar weer kandidaten opgeroepen voor de te houden 

verkiezingen. De verkiezingen zullen plaatsvinden op 19 juni 2019. 

Wie zoeken wij? 
De GMR zoekt enthousiaste, betrokken, positief kritische ouders en personeelsleden die het een uitdaging 

vinden zich te verdiepen in onze stichting en door hun inbreng een steentje willen bijdragen aan het 

organiseren van goed onderwijs voor onze kinderen. Kandidaten kunnen zich vanaf nu aanmelden om op de 

kieslijst geplaatst te worden (vóór 24 mei 2019). 

Wilt u betrokken zijn en blijven met medezeggenschap bij het beleid van de scholen van stichting PCO Noord 

Twente? Stuurt u dan een mail ter attentie van Verkiezingscommissie PCO Noord Twente (vc-gmr@pcont.nl) of 

informeert u bij de directeur of MR van de school van uw kind. U ontvangt dan een formulier kandidaatstelling 

GMR PCO Noord Twente met het verzoek deze in te vullen en terug te mailen vóór 24 mei 2019. 

 

Met vriendelijke groet, 

Verkiezingscommissie GMR 

Luuc Willering 

Christien Sickman 
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