
 

 
                                             Hallo  Nummer 6    
   
                            (schooljaar 2017-2018, 21 januari 2018 ) 
 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
In deze Hallo o.a. : 

 Carnaval 

 Herhaalde oproep werkgroep Koningsspelen 

 Nieuws MR 

 Voorleesdagen 

 De agenda  

 Nieuws uit de omgeving (Carnaval, Sportplezier) 
 

Carnaval 
Beste ouders en verzorgers 
De werkgroep carnaval is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die op vrijdag 9 februari 
willen helpen een feestelijke dag voor de kinderen in de bovenbouw te maken.  
Hieronder de specifieke taken: 
- In de ochtend wordt er een presentatie in de klassen gegeven, hiervoor zoeken wij twee 
ouders die vol enthousiasme mee willen presenteren.  
- De jeugdprins van de Biezenkamp wordt deze dag bekend gemaakt. Wij zijn opzoek naar 
twee ouders die een actieve rol willen spelen op het podium tijdens de onthulling.  (11:00-
13:00u) 
 - Voor het gehele programma van de bovenbouw zijn we op zoek naar een geluidsman/ -
vrouw die het geluid wil verzorgen. (11:00-14:00u)  
- Op donderdag 8 februari maken wij het (eenvoudige) decor voor de onthulling. Welke 
creatieve ouders willen hiermee helpen?  
Graag horen wij uiterlijk dinsdag 30 januari of u mee wilt helpen aan deze leuke dag. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met Daphne Baron : 06-10209617 
Alaaf  
 
Herhaalde oproep vanuit de werkgroep Koningsspelen. 
We zoeken twee nieuwe ouders voor in de werkgroep Koningsspelen: 

 Ouder die de taken die te maken hebben met communicatie op zich wil nemen. Dat 
betekent het reeds bestaande draaiboek volgen en tijdig contact onderhouden met 
ouders / leerkrachten / verenigingen / stagiaires. Er zijn voorbeeldbrieven 
beschikbaar uit voorgaande jaren. Het vraagt ongeveer vier keer een belasting van 
ongeveer 1 uur voorafgaand aan de Koningsspelen en na afloop twee maal 1 uur 
werk. 

 Ouder die goed is in het bewaken van de planning en acties, hij/zij houdt het reeds 
bestaande draaiboek bij, houdt overzicht, maakt na een overleg een actielijst en 
plant de overleg momenten in (dit kan waarschijnlijk in 3 a 4 vervolg overleggen 
vanaf nu). 

U kunt zich opgeven bij Jolanda Kleinjan, het emailadres is directie@biezenkamp.nl. 



Nieuws MR 
Terugblik MR-vergadering 9 januari 2018 
De volgende onderwerpen zijn (onder andere) besproken: 

- De stand van zaken rondom The Leader in Me. Na de Carnavalsvakantie wordt 
gestart met het toepassen van The Leader in Me in alle klassen in een project van 8 
weken. De ouders zullen wekelijks geïnformeerd worden over de veranderingen.  

- De nieuwe conceptversie van het huishoudelijk reglement is uitgebreid besproken. 
Hierin vind je antwoord op praktische zaken omtrent de gang van zaken binnen de 
MR. Dit document moet net als andere documenten eens in de zoveel tijd vernieuwd 
worden. Er is besproken welke (concrete) informatie nog aangevuld moet worden.  

- Door verandering van wet- en regelgeving wordt het budgetbeheer anders geregeld 
dan voorheen. Vanaf nu moeten we als MR eerst een activiteitenplan indienen bij 
Condor om goedkeuring te krijgen voor activiteiten die we willen ondernemen. Zo’n 
activiteitenplan moet aan veel voorwaarden voldoen. Om dit goed aan te kunnen 
leveren willen we ons hierin laten scholen. De aanvraag voor de bekostiging van dit 
activiteitenplan is vandaag besproken. 

 
Voorleesdagen 2018, woensdag 24 januari t/m zaterdag 3 februari. 
Ook op de Biezenkamp lezen we deze dagen extra veel voor. Vindt u het leuk om voor te 
lezen in de groep van uw kind? Overleg dan met de leerkracht! 

 

 
 
Agenda  

Datum Activiteit 

Woensdag 24 januari Vergadering leerlingenraad 

Woensdag 24 januari t/m zaterdag 
3 februari 

Voorleesdagen 

Dinsdag 6  februari Ouderavond over executieve functies. 
 

Vrijdag 9 februari Carnaval op de Biezenkamp, om 14.00 uur start de 
carnavalsvakantie 

Maandag 12 februari t/m vrijdag 
16 februari 

Carnavalsvakantie 

Maandag 19 februari Studiedag, de leerlingen zijn lesvrij 

Dinsdag 20 februari We starten weer op na de carnavalsvakantie. De 
instroomgroep start deze dag ook. 



 Nieuws uit de omgeving (Carnaval) 
 

 
 
 
 



 



 



  
 
 



 


