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Dinsdag 13 september Ouderraadsvergadering 
Woensdag 14 september Sponsorloop GAAT NIET DOOR IVM WEER 
Donderdag 15 september informatieavond groep 5 t/m 8 
Woensdag 21 september Studiedag team. Alle kinderen vrij 

 

SPONSORLOOP 14 SEPTEMBER   GAAT NIET DOOR IN VERBAND MET HITTE 
VERPLAATST NAAR 30 SEPTEMBER 
 

 
In verband met de hitte hebben de oudervereniging en het team besloten de sponsorloop 
van 14 september te verplaatsen naar 30 september. 
 
30 september is het dan zover, de sponsorloop. Het gaat om een colour run sponsorloop. 
Het doel is om te laten zien dat lopen en bewegen heel erg leuk is, maar ook om geld in te 
zamelen voor voetbaldoeltjes zodat de kinderen ook in de pauze lekker kunnen bewegen en 

sporten. Iets wat in onze ogen heel belangrijk is gezien de 
enorme toename van kinderen met overgewicht en 
daarmee het verhoogde risico op diabetes! 
Om de run leuker te maken willen we er dus een colour run 
van maken. Hiervoor wordt tijdens de run gespoten met 
speciale verf om het er feestelijk uit te laten zien. Bij 
voorkeur dragen alle leerlingen een wit t-shirt. Ter 
bescherming kunt u uw zoon/dochter een bril laten dragen. 
 

 
Komt u ook om de lopers aan te moedigen ? 
 

Medezeggenschapsraad (MR) 

 
Vacature MR lid ( oudergeleding ) Pastoor Middelkoopschool te Klazienaveen.   
 
Vanwege het aftreden van Wim Verhaar is er een vacature voor een nieuw ouder MR lid.   
De MR denkt, praat en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de 
kwaliteit van het onderwijs op school.  
De MR heeft op bepaalde onderwerpen advies en/of instemmingsrecht. Daarbij moet 
bijvoorbeeld gedacht worden aan besteding van financiële middelen, de kwaliteit van het 
onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de formatieplanning, visie en beleid 
van de school etc. Indien gewenst wordt de directeur uitgenodigd om bepaalde onderwerpen 
toe te lichten.   
De MR vergadert ongeveer 6 tot 7 keer per jaar. De MR bestaat uit vier leden: 2 ouders en 2 
leerkrachten.  
Je hoeft geen kennis te hebben van onderwijsbeleid, een portie gezond verstand en 
betrokkenheid bij het wel en wee van de Pastoor Middelkoopschool is genoeg.  



Vanwege het onafhankelijke karakter van de MR is het niet toegestaan dat een MR 
kandidaat of zijn of haar naaste familie een functie vervult binnen Primenius of de Pastoor 
Middelkoop school.  
Indien u interesse heeft in deze functie als MR lid, dan wordt u verzocht binnen 10  dagen na 
publicatie van deze vacature een schriftelijke sollicitatie te richten aan de MR.  
De gehele procedure voor het aanstellen van een nieuw MR lid is en blijft geheim.  
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een man. 
Een sollicitatie kunt u richten aan:  Louise Smit (louise.smit@kpnmail.nl)  
 

Kinderwoorddienst        zaterdag 17 september 

 
Zaterdag 17 september om 19.00 uur is er weer een kinderwoorddienst.  
Wij zouden het erg leuk vinden als jullie komen. Tijdens de dienst zingt het koor Young 
Voices en het kinderkoor zal ook van zich laten horen. Lijkt het jou leuk om ook bij het 
kinderkoor te komen, dat kan altijd. Ze repeteren op maandagavond van 18.30 -19.00 uur.  
 
Het thema is: Wees Betrouwbaar.  
Het beloofd een gezellige dienst te worden.  
Tot zaterdag 17 september.  
  



 
  



 



  



In beweging 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 1, thema 2  

 

In de week van 12-30 september werken de kinderen in de methode Trefwoord voor godsdienst/ 

levensbeschouwing rond het thema “In beweging”.  Elke drie weken is er een Trefwoord-ouderbrief. 

Het is alweer de derde schoolweek. In de Startweek zijn we direct gestart met Trefwoord en in de tweede 

week verder gegaan met ‘In de war’, een vervolg van het thema van voor de zomervakantie. 

 

In beweging… Springen, rennen, dansen. Zo kennen we kinderen: ze bewegen graag en veel. Bewegen is 

gezond. Voor je lichaam. Maar ook voor je geest, zo blijkt uit onderzoek. Sommige kinderen kunnen 

bepaalde dingen makkelijker leren als ze er bewegingen bij maken. Je kunt de uitkomst van 1 plus 3 

weergeven met het cijfer 4. Je kunt ook vier keer op en neer springen. We bestaan in en met ons 

lichaam; ons voelen, denken en hopen staan daar niet los van. 

 

Bij beweging kun je ook denken aan verhuizen. Daar vertellen de bijbelverhalen 

deze periode over: over Abraham met zijn vrouw Sara die hun geboortegrond 

verlaten op zoek naar het land van belofte: ze trekken van Syrië (!) naar Egypte om 

uiteindelijk hun plek te vinden in Kanaän. Zo beweegt Abraham zich van de ene naar 

de andere plaats. En hij groeit, al reizende, in zijn houding en zijn geloof.  

Voor ieder mens is het goed om bestaande denkbeelden en zekerheden los te laten. 

Dat brengt beweging in je leven. 

 

Kinderen hebben vaak wel zin om in de vakantie op reis te gaan. Had uw kind ook zin om naar de 

volgende groep te gaan? Maar ze zullen het niet altijd leuk vinden om te verhuizen, van leefomgeving te 

veranderen, vooral niet bij een echtscheiding. En toch is het goed om daar over na te denken: over 

mensen die – vrijwillig of gedwongen – in een nieuwe omgeving terecht komen. Hoe ga je daar mee om? 

Hoe gaan anderen daarmee om? Beweeg je mee? Of houd je vast aan het bekende? 

Er zal nog genoeg in beweging komen in hun leven. De kinderen van vandaag zullen morgen in een 

andere wereld leven. Dat vraagt om een flexibele houding en een open mind.  

 

In de Trefwoordlessen kijken de kinderen naar dieren die bewegen (trekvogels, 

paddentrek, etc.) en naar mensen die – ongewild of gewild – in beweging komen 

(verhuizing, vluchtelingen, ontdekkingsreiziger, vakantie). En daarbij gaat het – net 

als bij Abraham - niet alleen om wat je achterlaat en waar je terecht komt, maar 

zeker ook om wat er onderweg gebeurt: ook daar groei je van.  

Ze bedenken bovendien wat nodig is om het vol te houden: wat motiveert je om in 

beweging te komen en om verder te gaan? Je fantasie? De natuur? Andere mensen? 

De liefde misschien? Genoeg redenen om niet stil te blijven zitten. 

 

 

http://www.trefwoorddigitaal.nl/

