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Vervanging
De afgelopen 4 weken hebben we 10 dagen intern inval kunnen/ moeten regelen.

Studiedagen
Voor het huidige schooljaar staan er nog 2 studiedagen op planning, te weten woensdag 25 mei en
maandag 27 juni. Vanuit ouders is de vraag gesteld of de laatste schooldag dit jaar tot 12.00u of tot
14.00u is. In de volgende nieuwsbrief wordt u hierover geïnformeerd i.c.m. informatie over de
vossenjacht. Uiteraard informeren wij hierover ook onze opvangpartners.

De studiedagen voor komend schooljaar worden binnenkort via de nieuwsbrief en op de site
gecommuniceerd.

Aanmeldingen kinderen geboren in 2019
Zijn alle broertjes en zusjes geboren in 2019 al aangemeld op De Snip? Zo niet, dan ontvang ik
graag een bericht van u (k.snelders@stichtingsurplus.nl).

Vacatures en groepsindeling
Voor komend schooljaar zijn er de afgelopen weken sollicitatiegesprekken gevoerd. Ook komend
schooljaar zullen we werken met 9 groepen, waaronder 3 kleutergroepen en verder losse
jaargroepen, te weten groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Komend jaar gaan we vanuit de NPO gelden weer
extra personeel inzetten in de groepen na de positieve ervaringen hiermee in het lopende
schooljaar. Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet, waarbij we kijken hoe we de
werkdagen van collegaʼs goed kunnen afstemmen met elkaar. U ontvangt binnenkort meer
informatie over welke leerkracht(en) volgend jaar welke groep(en) lesgeven.
Ondanks het lerarentekort zitten wij tot op heden goed in personeel en daar zijn we erg dankbaar
voor.

Basketbalpaal update
Er is enige ongerustheid over de omgewaaide basketbalpaal. Deze opdracht is een tijd geleden
direct uitgezet. Helaas hee� deze partij laten weten dat het om een ʻcomplexeʼ breuk gaat en dat zij
het niet uit kunnen voeren. I.s.m. onze conciërge meester Dick zijn we er druk mee bezig om dit
z.s.m. op te lossen en de paal weer terug te plaatsen.



Lost and found: Van wie is deze fiets?
Sinds een paar weken staat er een fiets op het schoolplein van De Snip. De fiets stond op het
voorplein en is door ons verplaatst naar de fietsenstalling op het achterplein. De fiets stond niet op
slot. Mist er iemand een fiets? Dan kunt u zich melden op school.

Vacature oudergeleding MR
Vanaf 1 augustus 2022 is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw
lid van de oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil
stellen voor deze vacature. Een van de huidige leden van de MR, te weten Marlize Holtes, zal
volgend jaar afscheid nemen. Wij willen Marlize hartelijk danken voor haar inzet de afgelopen
jaren.

Wat is een MR?
Iedere school hee� een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die
met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het
onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus
iets anders dan de ouderraad, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande
activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de
ouders en uit de teamgeleding.

MR OBS De Snip
Bij ons op school bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden. Binnen de oudergeleding
van de MR is plaats beschikbaar.



Welke bevoegdheden hee� een MR?
De MR hee� een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de
directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet
gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Er zijn verschillende soorten beslissingen:
- die waarover de MR eerst advies moet geven;
- die waarvoor instemming van de MR vereist is;
- die waarover de schoolleiding alleen de MR hoe� te informeren.

Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over
de achtergrond van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met
het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u
past uw elders verworven kennis op dit terrein toe.

MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap
kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo kunt u ook persoonlijk
profijt hebben van extra training en vaardigheden.

Wat vragen wij van u?
- Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
- Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken);
- Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6x per jaar);
- Een kritische én open houding.

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Stuurt u dan uiterlijk 2 juni 2022  per mail een korte tekst (ca 10 regels) naar info@obsdesnip.nl
waarin u zich presenteert.
Indien na 2 juni 2022 blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen dan zal er een
verkiezing op papier plaatsvinden, waarbij alle ouders een stem kunnen uitbrengen op hun
kandidaat.

Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem dan
contact op met Jos Wijnker of Boy Groot uit de oudergeleding van de MR.

Boy Groot (bmgroot@hotmail.com)
Jos Wijnker (j_wijnker@hotmail.com)

Wij rekenen op u, u bent als ouder toch betrokken bij de toekomst van uw kind(eren)?

mailto:info@obsdesnip.nl
mailto:mhholtes@gmail.com
mailto:j_wijnker@hotmail.com


Wist u dat…
- we ontzettend genoten hebben van het sniptheater van groep 4 afgelopen woensdag
- bij het kindernieuws op de website de recensie van het sniptheater van groep 4 binnenkort te
lezen is; gemaakt door groep 7

Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u geen bijlagen.

Belangrijke data
- 24 mei: Schoolreis groep 4 en 5
- 25 mei: Studiedagen; alle kinderen zijn vrij
- 26/27 mei: Lang weekend i.v.m. Hemelvaartsdag; alle kinderen zijn vrij
- 1 juni: Sniptheater groep 7

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 2 juni.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders


