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Nummer 26   29e jaargang                           3 t.m 9 april 2020 

 
Daar zijn we weer! 
Op dit moment bevinden we ons in een bijzondere situatie. Door het Coronavirus is iedereen zoveel 
mogelijk thuis. Voor alle kinderen en ouders, maar ook voor de leerkrachten vreemd en bijzonder.  

6 april  MR vergadering (online) 

Tot 28 april Scholen gesloten, alle geplande activiteiten tot deze datum vervallen daardoor.   

Week 18 en 
19 

25 april t/m 10 mei    “meivakantie”  
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Via deze nieuwsbrief  willen, wij als team van OBS de Aremberg, alle ouders en kinderen een groot 
compliment geven voor de wijze waarop jullie het thuisonderwijs opgepakt hebben!!  
Heel fijn om te zien dat de meeste kinderen ook goed aan het werk zijn. Het zal niet altijd meevallen, 
maar we maken er allemaal het beste van. Gelukkig hebben we allerlei mogelijkheden om online en 
via mail of bellen in contact te blijven met de kinderen. 
 
Nieuws vanuit de MR 
Afgelopen maandagavond, 30 maart, was er een vergadering van de MR. In verband met de 
coronamaatregelen konden we dit keer niet op school vergaderen, maar zagen we elkaar online via 
het programma “Microsoft teams”. Dit keer hebben we o.a. gesproken over de stand van zake 
betreffende het coronavirus en de daarbij behorende situatie waar school en ouders nu in zitten. Met 
name het thuisonderwijs is er besproken en hoe het team bezig is om dit verder uit te breiden. Verder 
is er gesproken over de audit die heeft plaatsgevonden, het schoolplein en de formatie voor het 
komende schooljaar.  
 
Oproep: tekening voor de ouderen in Zwartsluis 
Veel mensen zitten op dit moment thuis. Gezinnen zijn veel bij elkaar en kunnen nog het nodige 
samen ondernemen. Toch zijn er veel mensen wie dat niet kunnen. Denk bijvoorbeeld aan alle 
ouderen die in Zwartsluis wonen. Vaak komt Icare nog langs voor thuiszorg, maar overig bezoek en 
aandacht is minimaal voor deze ouderen. Vanuit Icare kregen wij de volgende oproep: “Wij zouden het 
leuk vinden dat de kinderen als huiswerk krijgen om een tekening te maken voor een ouder persoon. 
Deze tekening mag dan in de brievenbus van de locatie van Icare aan Fortresselaan 2 in Zwartsluis 
gedaan worden. Hiermee hebben de kinderen een leuke opdracht en de ouderen zijn hier heel blij 
mee.” Wij zouden het als school fantastisch vinden als zo veel mogelijk kinderen mee willen doen aan 
deze actie en ook een foto naar de meester of juf sturen dat ze er druk mee bezig zijn. 
 
E-learning van groep 6 
Wauw wat geweldig. In een week tijd leerde de bovenbouw voor het eerst werken met Google 
Classroom. Een omgeving waar opdrachten klaar staan en ingeleverd kunnen worden. Er kwamen hele 
leuke reacties binnen op de gegeven opdrachten. Hieronder volgen er een paar: 
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De Grote Rekendag 
Vorige week woensdag 25 maart was het ‘de Grote Rekendag’. Groep 6 kreeg als challenge:  
Fotografeer keersommen in je huis. Wat een geweldige resultaten zijn er binnen gekomen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Noodopvang 
Op school wordt momenteel noodopvang georganiseerd. Dit heeft de komende week wel enige 
invloed op de digitale lessen en bereikbaarheid van leerkrachten. De leerkracht zal u hierover zelf 
informeren indien van toepassing.  
 

 
Maart 2020  
Vacatures GMR 
Beste allen, 
De GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschap, van Stichting op Kop is op zoek naar twee nieuwe 
leden. Een lid vanuit de ouder- en een lid vanuit de personeelsgeleding.  
Wat doet de GMR: 
De leden van de GMR worden door de MR-en rechtstreeks uit de ouders en personeelsleden van de 
Stichting Op Kop scholen gekozen. De samenstelling van de GMR bestaat uit 8 personen; 4 ouders en 4 
personeelsleden. De GMR toetst beleidsvoorstellen van de stichting die voor een alle scholen of een 
meerderheid van de scholen worden opgesteld. En heeft hierbij een aantal wettelijke rechten zoals 
initiatief, advies- en/of instemmingsrecht.  
De GMR komt ca. 8 x per jaar bijeen om te vergaderen in Giethoorn. Voor de continuïteit en 
besluitvorming is het van groot belang dat de leden aanwezig zijn bij een meerderheid van de 
vergaderingen. Daarnaast zijn er de overlegmomenten met de Raad van Toezicht en de MR’en. Ook 
kunnen er extra bijeenkomsten zijn met de expertgroepen. De expertgroepen komen bijeen wanneer 
een onderwerp dat vraagt, waar en wanneer wordt in onderling overleg bepaald. 
De GMR heeft een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de Stichting.  
Het afgelopen jaar heeft de GMR een professionaliseringsslag gemaakt en bestaat uit een enthousiaste 
groep mensen die als doel hebben een bijdrage te leveren aan kwalitatief goed onderwijs binnen 
Stichting op Kop. Vanwege het aftreden van een personeelslid en een ouder, zoeken wij voor het 
nieuwe schooljaar 2020-2021 twee nieuwe leden.  
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Afhankelijk van het aantal sollicitanten zal er een verkiezing gehouden worden, waarbij de leden van 
de MR’ en van de scholen mogen stemmen. Wanneer blijkt dat deze verkiezing noodzakelijk is, zullen 
we een datum en werkwijze communiceren.  
Lijkt het jou interessant om een bijdrage te leveren aan de GMR, dan ontvangen wij graag je reactie 
voor donderdag 23 april. Mocht je vragen hebben of meer willen weten over de inhoud van het 
lidmaatschap, neem dan contact op met Marja Wietsma (marja.wietsma@stichtingopkop.nl ) of Astrid 
de Gunst (astrid.degunst@stichtingopkop.nl). 
Goed om te weten: ouders komen in aanmerking voor presentiegeld per deelgenomen vergadering en 
reiskostenvergoeding. Het personeel krijgt een uitbreiding in uren gedurende de zittingsperiode en 
vergoeding van de reiskosten. 
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