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Woensdag 21 september  Studiedag team. Alle kinderen vrij  
Vrijdag 30 september Sponsorloop 
Woensdag 05 oktober HVK Handbaltoernooi 
Woensdag 12 oktober HVK Handbal 
 

 

IS GROEP 3 KLAAR VOOR HET KIND? 

 
Op RKBS Pastoor Middelkoop doen we samen ons best om het onderwijs zo goed als 
mogelijk af te stemmen op het kind. Ik kwam een artikel tegen dat hier mooi op aansluit, dat 
ik u niet wil onthouden. 
 
“Aan het eind van groep 2 wordt regelmatig de vraag gesteld of het kind klaar is voor groep 
3. Volgens staatssecretaris Dekker (2016) moeten we die vraag omdraaien: is groep 3 klaar 
voor het kind? Dekker pleit er daarom voor de overgang van groep 2 naar groep 3 
makkelijker te maken. Hoe kunnen we de kloof tussen het speelse kleuteren en het schoolse 
leren in groep 3 verkleinen? Want het is niet òf spelen òf leren, het is spelenderwijs leren, 
ook in groep 3!”  
Klik op de link om naar het artikel te gaan. 
 

KLASBORD 

 
Tijdens de informatieavond van de groep van uw zoon en/of dochter bent u geïnformeerd 
over de App Klasbord (www.klasbord.nl). Inmiddels hebben veel ouders zich al aangemeld 
bij de groep en kunnen af en toe even meekijken in de klas. We krijgen ook verzoeken 
binnen van opa’s, oma’s en/of andere familie om zich aan te melden. Met het oog op privacy 
hebben we als team besloten dit schooljaar enkel ouder(s) / verzorger(s) die het ouderlijk 
gezag hebben toe te laten tot de groep van hun kind(eren). 
We hopen op uw begrip voor dit besluit. 
 

HULP GEVRAAGD VOOR DECOGROEP EN LOT (LUIZEN CONTROLE TEAM) 

 
Decogroep. 
We zijn op zoek naar creatief ouders / opa’s /oma’s die het leuk vinden om samen met de 
Decogroep de school op gezette tijden mooi aan te kleden. Wilt u helpen en/of meer 
informatie dan kunt u terecht bij Marieke Sijbom. Persoonlijk of via de mail 
mariekesijbomdegroot1@gmail.com . 
 
LOT (Luizen Opsporing Team) 
Ook voor de LOT zijn we op zoek naar versterking. Na elke vakantie worden alle kinderen 
gecontroleerd op hoofdluis. Wilt u helpen en/of meer informatie dan kunt u terecht bij Sandra 
Mink. Persoonlijk of via de mail SJMLohuis@kpnmail.nl . 
 

http://us4.campaign-archive2.com/?u=21052bd78671c28002ea0b225&id=9f8b1f7b1e&e=a23673fe50
http://www.klasbord.nl/
mailto:mariekesijbomdegroot1@gmail.com
mailto:SJMLohuis@kpnmail.nl


SPONSORLOOP 

 
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)  
 

 

 
 


