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Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van december 2018. Indien u na het
lezen nog vragen heeft, neem dan gerust even contact met ons op (010-4168762).

MR-verkiezing
Medezeggenschapsraad
In de afgelopen twee weken is de verkiezing geweest voor de lege plek in de oudergeleding. De
uitslagen lagen niet ver van elkaar, maar we kunnen uiteindelijk Femke Mooiweer welkom heten bij de
MR. De andere kandidaten zeggen we dank voor hun bereidheid om onze MR te versterken. We
wensen Femke veel wijsheid en plezier toe bij het vervullen van haar rol. Uiteraard ook dank aan alle
ouders die gestemd hebben. Sjoerd, Ron, en Femke vertegenwoordigen u in de gesprekken met het
personeel en de directie van onze school. Schroom niet om ze te benaderen met vragen of ideeën!
Namens de ouders:
Namens het personeel:
Sjoerd Naujoks (voorzitter)
Patty Zonneveld
Ron de Jong
Jolanda van Vlissingen
Femke Mooiweer
Dineke Kombolitis
Adviserend lid ( directie): Louisa Pattiwaël.
Als u vragen heeft of heeft u een onderwerp, waarvan u vindt dat dit besproken moet worden, neem
dan contact op met een van de MR leden of via de MR email. Ook bestaat de mogelijkheid om na
aanmelding een vergadering van de MR als toehoorder bij te wonen, aangezien deze openbaar is. De
eerstvolgende vergadering is op maandagavond 7 januari.
MR email adres: mrmiddelpunt@gmail.com
Studiedagen
Voor de zekerheid willen wij u er nogmaals op attent maken, dat er 2 studiedagen gepland zijn op:
donderdag 7 februari en vrijdag 8 februari (alle kinderen zijn vrij).

Sinterklaas
U heeft het wellicht al gemerkt aan de kruidnotengeur in de school:
het is weer de tijd van Sinterklaas. Deze week hebben we ook al
bezoek gehad van de Rommelpieten, dit was wel weer erg spannend
voor de kinderen.
Op woensdag 5 december vieren we natuurlijk het Sinterklaasfeest
op het Middelpunt! Ook ditmaal zal dat op het plein bij de
hoofdingang zijn. Ouders kunnen achter het lint alles goed bekijken.
Na de intocht van de Sint en zijn Pieten op het plein gaan de klassen
met hun leerkracht naar binnen om het Sintfeest verder te vieren.
‘s Middags zijn de kinderen natuurlijk vrij!
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Kersttijd
We zitten volgende week alweer in de kerstsfeer. Dit jaar zal het kerstfeest op woensdagavond 19
december in en rond de school plaatsvinden.
Hier wordt u uiteraard in een later stadium verder over geïnformeerd.

Techniek op Het Middelpunt
Het boomhut-project
In deze periode is Het Middelpunt weer bezig met een techniekproject
voor de hele school. Met elkaar gaan we een boomhut maken!
De leerlingen onderzoeken in deze lessenserie welke constructies het
best geschikt zijn voor een boomhut. Ze leren verbindingen
kennen zoals de pen-en-gatverbinding en de tandverbinding tijdens
het maken van een vogelhuisje (oefenfase).
Ze verzinnen vervolgens voor wie ze een boomhut willen maken. De kinderen maken een ontwerp,
leren over verschillende constructiemethodes en gaan een miniatuur bouwen, testen en presenteren.
Dit doen de kinderen in 2-tallen of 3-tallen. Zo leren de kinderen ook goed samenwerken!
Aan het einde van het techniekproject is er weer een kijkmiddag! Iedereen is dan welkom om te
komen kijken wat de kinderen hebben gemaakt. De kijkmiddag is op donderdag 20 december van
15:15 tot 15.45 uur.
De kinderen laten zien wat ze hebben gemaakt, welke verbindingen ze hebben gebruikt en hoe ze
hebben samengewerkt.
Ouderbetrokkenheid 3.0: van informeren naar samenwerken
Ouderbetrokkenheid vinden we heel belangrijk en dit schooljaar werken we met elkaar om
Ouderbetrokkenheid 3.0 concreet vorm te geven. Het Middelpunt staat midden in de samenleving,
waarbij het kind centraal staat. Ouders en verzorgers zijn onze belangrijkste partners. Alleen door goed
samen te werken kunnen we echt iets voor elkaar betekenen. Samen delen we de
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kinderen.
Stand van zaken
Vorig jaar is Het Middelpunt gestart met het traject ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’. Hierbij geven wij
samen met ouders vorm aan ons onderwijs. Bij ouderbetrokkenheid zijn en voelen ouders zich
(mede)verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Voor ons betekent
ouderbetrokkenheid een gelijkwaardige samenwerking, waarin ouders en school vanuit een
gezamenlijke verantwoordelijkheid samen optrekken en werken aan de (school-)ontwikkeling van het
kind. Door het echt samen te doen, begrijpen we elkaars standpunten, rol en toegevoegde waarde
beter.
Wat hebben we al gedaan?
- Vorig jaar heeft u een enquête ingevuld, waardoor we een indruk kregen van uw mening over
de contacten en communicatie met de leerkracht en de school.
- Deze uitkomsten kwamen aan bod in januari 2018 op de samenwerkingsdag (hier konden alle
ouders zich voor opgeven). Deze punten zijn aan de hand van de 10 criteria van
‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ verzameld en besproken. Hieruit kwamen een aantal sterke punten
naar voren en ook een aantal actiepunten. Er is op die dag een regiegroep gevormd, waarin 9
enthousiaste ouders zitting hebben, aangevuld met twee leerkrachten en de directie.
- De regiegroep heeft als opdracht de actiepunten uit te werken. Zij bekijken welke activiteiten
ertoe bij (kunnen) dragen om de invulling van de 10 criteria van ouderbetrokkenheid 3.0 te
optimaliseren.
Afgelopen periode heeft dat geresulteerd in:
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Een nieuwjaarsreceptie- welkom in de klas aan het begin van het nieuwe cursusjaar.
De ouders en kinderen verzorgden de uitnodigingen en de rol van gastvrouw/ -heer. Dit zorgde
voor een warm welkom (criterium 3 ).
Een concreet voorbeeld van ouderbetrokkenheid 3.0 zijn de gesprekken tussen leerkracht,
ouders en mogelijk ook het kind. Dat gesprek kan bijvoorbeeld gaan over wat het kind wil
leren in de komende periode of welke uitdaging ouders zien voor hun kind (criterium 4).
Voor de start-, voortgangs- en tienminutengesprekken kunnen ouders aangeven,
hoe vaak er gesprekken plaatsvinden en op welk moment. Ook is er aandacht voor een
prettige ruimte en de opstelling voor deze gesprekken (criterium 5).
Ouders denken mee over onze gezamenlijke doelen om samen te werken aan de ontwikkeling
van de kinderen (criterium 2).

Oproep
Aan het eind van elke dag worden de toiletten schoon gemaakt door de schoonmaakster. Nu blijkt
regelmatig, dat de kinderen er overdag ook een rommeltje van maken. Wij zoeken daarom nog ouders,
die ons willen helpen bij het schoonhouden van de toiletten overdag (bijv. om 11.30 uur of 13.15 uur).
Als u ons daarbij wilt helpen, kunt u zich aanmelden bij een van de directieleden of bij juf Tjitske.

J. Oudshoorn, directeur
L. Pattiwaël, adjunct-directeur

AGENDA december / januari / februari
Wo. 5 december
•
Sinterklaasfeest
Wo. 19 december (avond)
•
Kerstviering
Do. 20 dec. 15.15 uur
•
‘Kijkuurtje’ project Techniek
24 december t/m 4 januari
•
Kerstvakantie
Do. 7 en vr. 8 februari
•
2 studiedagen – alle kinderen vrij
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