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Lunchpauze.
Rosanne van der Starre helpt ons tussen de middag een uur bij het eten, drinken en
de pauze van de kinderen. We zijn op zoek naar een aantal ouders, pakes, beppes,
ooms, tantes, buren enz. die zo nu en dan eens kunnen invallen. Het gaat dan vooral
om de donderdagen. Wie van u wil dit wel doen of weet iemand die dit wil doen. U
krijgt er een vrijwilligers vergoeding voor.
AVG.
Enige tijd geleden heeft u een formulier gehad waarop u kon aangeven of we beeld
materiaal van uw zoon of dochter mogen gebruiken voor bijv, de schoolgids website,
nieuwsbrief of sociale media. Niet iedereen heeft deze brief nog ingeleverd. We gaan
er nu vanuit dat degene die dit nog niet hebben ingeleverd NIET akkoord gaan met
enige vorm van publicatie.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u nogmaals de toestemmingsbrief. Voor het
geval dat.
MR
Zoals u weet heeft elke school een medezeggenschapsraad, de MR. Wat hun taken
allemaal zijn kunt u vinden via de website van de school ( www.mooitaki.nl )Voor onze
school zitten Petra Franken en Haaije van der Wal in de MR. Petra doet dit alweer vier
jaar. Daarom zijn we op zoek naar een nieuw MR lid. Heeft u belangstelling om in de
MR van onze school zitting te nemen dan mag u dit kenbaar maken bij de huidige MR
leden of bij de directeur.
Wilt u contact met de MR dan mag u hen mailen: mr.mooitaki@cbo-nwf.nl. Maar u
mag ze natuurlijk ook gewoon even aanspreken als u hen ziet.
Ouderraad / activiteitencommissie.
Ook voor de activiteitencommissie zijn we op zoek naar enthousiaste leden. Vindt u
het leuk om te helpen bij de verschillende activiteiten die er zijn op school. Heeft u
leuke ideeën en voelt u zich betrokken? We hebben een heel leuke ploeg ouders
maar door verhuizing en andere oorzaken dunt de ploeg een beetje uit en hebben we
versterking nodig. Geeft u zich op via de mail of persoonlijk bij de juf of meester?
Jarig deze maand.
En 13 februari zijn de juffen en meesters jarig.. Dan is het feest in
de hele school. De kinderen mogen dan verkleed op school
komen.
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Rapport.
Voor de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen hun rapport mee.
Na de vakantie zijn de tien minutengesprekken. Houdt u “Mijn school” in de gaten? U
krijgt weer een uitnodiging om een gesprek te plannen.

Op de PBS kalender.
De komende weken letten we extra op goed gedrag in de toiletten en in de gangen. De
leerkrachten houden actief toezicht op het plein. Verder geven we elkaar extra
complimenten.
Voorjaarsvakantie
Van 18 t/m 22 februari is het voorjaarsvakantie.
Op de jaarkalender en in “Mijn school” vindt u alle data met bijzonderheden.
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