
 

 

 
Leerlingenraad 
De afgelopen jaren hebben we met 

een leerlingenraad gewerkt. 

Kinderen kunnen zo meedenken 

over schoolzaken en leren ook om 

te gaan met inspraak en 

verantwoordelijkheid voor de 

school. Ook dit jaar gaan we weer 

met een leerlingenraad werken. Zes 

keer per jaar zullen we op een vast 

tijdstip vergaderen volgens een vast 

agenda. Twee kinderen per klas, 

vanaf groep 5, zullen plaatsnemen 

in de leerlingenraad. De kinderen 

zijn in samenspraak met de klas 

gekozen. Dinsdag 8 september 

vond het eerste overleg plaats. 

De volgende kinderen zullen dit 

schooljaar plaatsnemen in de 

leerlingenraad.  

Groep 5: Finn en Mirre 

 

Groep 6: Siem en Cady 

 

Groep 7: Levi en Kaitlyn 

Tijdens het maken van de foto was 

Kaitlyn helaas ziek.  

 

Groep 8: Kiki en Daantje 

 

Christelijke 
identiteit 
Dit schooljaar zijn wij gestart met 

een nieuwe methode om onze 

christelijke identiteit vorm te 

geven. Minimaal twee keer per 

week worden er verhalen uit de 

Bijbel of spiegelverhalen vertelt uit 

de methode Trefwoord.  

AVG formulier 
U heeft als ouder op enig tijdstip 

een AVG formulier ingevuld waarop  

u heeft aangegeven of we foto’s 

mogen gebruiken voor social media 

etc. Dit formulier blijft de gehele 

schooltijd geldig. Mocht u iets 

willen veranderen aan deze 

gegevens dan bent u daar zelf 

verantwoordelijk voor. Een nieuw 

formulier is te vinden op onze 

website onder downloads. Wilt u 

dit formulier ingevuld inleveren bij 

de groepsleerkracht? Zij houden 

dan rekening met uw wensen.  

LOVS toetsen 
Afgelopen schooljaar hebben we, 

zoals gecommuniceerd in 

nieuwsbrief 18, niet alle LOVS 

toetsen afgenomen. In juni zijn de 

toetsen voor spelling en rekenen 

gemaakt en de aankomende twee 

weken zullen de toetsen voor 

begrijpend lezen en technisch lezen 

worden afgenomen. De uitkomsten 

worden gebruikt om nieuwe 

groepsplannen voor de groep 

samen te stellen. 

MR   

Afgelopen week was de eerste MR 
vergadering van dit schooljaar. Een 
belangrijke taak voor een MR is het 
bevorderen van het onderling 
overleg in school tussen ouders, 
leerlingen en personeel. De MR 
wordt gevormd door 3 ouders; 
Jeroen Wolffensperger (voorzitter), 
Asja Staring en Marjan van Huet en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandoverzicht: 
Woensdag 23 september 
   Kinderpostzegels gr 7 en 8 
Woensdag 30 september 
   Start kinderboekenweek 
Maandag 5 oktober 
   Dag van de leraar 
Donderdag 8 oktober 
   Promoshows Mad Science 
Woensdag 14 oktober 
   Studiedag, kinderen vrij 
Maandag 9 – 23 oktober 
   Herfstvakantie  
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3 leerkrachten; Shirley Volman, 
Jolanda Strijbosch en Brigitte van 
der Sluijs. De MR zet zich in voor 
het goed functioneren van de 
school. Daarbij gaat het over 
bijvoorbeeld de kwaliteit van het 
onderwijs, het welzijn van de 
leerlingen, het personeel, de 
organisatie en de communicatie.  
Tijdens de MR vergadering is het 

mogelijk om gebruik te maken van 

‘de stoel’. Ook als u niet in de 

medezeggenschapsraad zitting 

heeft, mag u als ouder de 

vergaderingen van de MR namelijk 

bijwonen. Dit wordt door de MR 

bijzonder op prijs gesteld, 

aangezien de input van u als ouders 

zeer belangrijk is voor ons! Ook 

kunt u gebruik maken van het 

mailadres van de MR 

(mr.hetveer@liemersnovum.nl) om 

hen te benaderen, of natuurlijk het 

gesprek op het schoolplein. 
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