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Vanuit de OR.
Heel graag informeer ik u hierbij over de rolwijziging binnen de Ouderraad van CBS
De Heidevlinder.
Onlangs heeft Mariska Huiskes (sinds dit schooljaar OR-lid) aangegeven de
secretarisrol binnen de Ouderraad op zich te willen nemen. Ik heb de secretarisol
inmiddels 3 jaar vervuld en draag hiermee het stokje over aan Mariska. Mariska is de
moeder van Kenja uit groep 1.
Het schooljaar 2016-2017 blijf ik met veel enthousiasme actief in de OR en kan
hiermee Mariska - waar nodig - bijstaan in haar nieuwe rol. Mariska, heel veel plezier
en succes als secretaris bij de Ouderraad!
Marlène Nagtegaal, Ouderraad
Best E- nieuwslezer,
Het nieuwe online magazine Thuis&School E- nieuws exclusief voor
aangesloten scholen en ouders bij OUDERS VAN WAARDE staat voor je
klaar. We hebben ons online magazine in een nieuw jasje gestoken! Vanaf
nu kun je onze nieuwsbrief ook makkelijk op je telefoon of tablet openen.
Lees de laatste versie van Thuis&School E- nieuws

PLUS kinderopvang 5 dagen open.
Na de herfstvakantie is onze kinderopvang en peuterspeelzaal 5 dagen per week open. De groep wordt
dus steeds groter.
Baskets.
Deze keer veel reacties van vaders met/zonder rolsteiger. We hadden nu zelfs 4 rolsteigers in de
aanbieding.
Zaterdag 22 oktober gaan we om 9.00 uur aan de slag om de borden op te hangen.
Van de MR/ IKC-raad (pilot).
Dit nieuwe schooljaar is de MR begonnen in een nieuwe samenstelling én met een nieuwe naam. Vlak
voor de zomervakantie namen we afscheid van Anita Boensma en Roel Vuursteen (oudergeleding) en van
Bert Hilferink (personeelsgeleding). We hebben hen bedankt voor hun tijd en inzet voor onze MR.
We mochten drie nieuwe leden welkom heten: Martin Wemmenhove en Wilbert Hepping
(oudergeleding) en Renée van Duren namens Plus Kinderopvang. Voor de volledigheid nog even alle
namen op een rijtje. De IKC-raad bestaat uit:
De oudergeleding: Ester den Ouden (voorzitter), Mirjam Otten (secretaris), Martin Wemmenhove en
Wilbert Hepping.
De personeelsgeleding: Maartje de Leeuw, Marianne Visscher, Dianne Voerman en Renée van Duren.
Vanaf deze plek willen we als IKC-raad Roselie Heuvelman graag van harte welkom heten op onze school.
Als IKC-raad waren we betrokken bij de sollicitatieprocedure. Roselie, we wensen je veel plezier in groep
1a en groep 1b!

We noemen onszelf nu ‘IKC-raad’, omdat we een pilot zijn gestart om de samenwerking tussen de
ouderraad van Plus Kinderopvang en de medezeggenschapsraad van CBS De Heidevlinder te bevorderen
met als doel samen één raad te vormen, met behoud van ieders eigen rechten en plichten. Deze pilot is
gestart onder goedkeuring van het bestuur en (bovenschools) management en wordt ook door hen
gevolgd. Hoewel nog in pilotvorm, willen we graag de naam ‘IKC-raad’ gebruiken en houden we u op de
hoogte van de vorderingen van deze pilot.
Om de deskundigheid van de IKC-raad te vergroten, hebben we ons ingeschreven voor het
‘project versterking medezeggenschap’, een initiatief van de landelijke organisaties van leerlingen,
ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders, om de medezeggenschap in het primair en
voortgezet onderwijs te versterken. De landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers,
schoolleiders en bestuurders hebben het Advies ‘goede medezeggenschap’ uitgebracht. Dit advies is een
uitvloeisel van de evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) in 2012. Daarbij werd
geconstateerd dat verbeteringen in de uitvoering van de wet nodig waren. Het project Versterking
medezeggenschap heeft tot doel deze verbeteringen te realiseren. Op de site
www.infowms.nl/versterking-medezeggenschap vindt u aanvullende informatie.
Voor ons houdt dit project in dat we gratis praktisch advies en ondersteuning van een trainer krijgen,
bijvoorbeeld met betrekking tot onze pilot ‘IKC-raad’, nieuwe wetgeving, communicatie etc.
In de vergadering van 20 september jl. hebben we onze aandacht gericht op het concept
beleidsstuk voor het schoolbeleid rondom sociale media. Aan dit beleidsstuk wordt momenteel volop
gewerkt. Dit zal in een van de volgende vergaderingen weer ter tafel komen. Daarnaast zijn een eerste
evaluatie van het continurooster en het huishoudelijk reglement aan de orde gekomen.
Op donderdag 3 november is Niels Baas, onderzoeker op het gedrag van kinderen/jongeren in de
online wereld, spreker op de ouderavond. Als IKC-raad bevelen we deze avond alvast van harte bij u aan!
Hartelijke groet, de IKC-raad.
Een Actie4Kids schoenendoos: voor jou van mij
Actie4Kids is weer van start gegaan! Samen met jullie willen wij tenminste 45.000 kinderen blij maken
met een mooie versierde schoenendoos vol met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een
knuffel. Dit jaar gaan de schoenendozen naar Afrika, Azië, Oost-Europa en zo mogelijk het MiddenOosten. Daar zijn veel kinderen die het moeilijk hebben. Na meer dan 20 jaar is Actie4kids nog steeds
nodig. Ook nu nog leeft 1 op de 2 kinderen wereldwijd in armoede. De slogan van Actie4kids is: “Voor jou
van mij”. Jij mag jouw speelgoed en zakgeld delen met een kind, dat waarschijnlijk nog nooit een
cadeautje heeft gehad. We horen vaak dat kinderen weer naar school kunnen gaan door de schriften en
pennen uit de schoenendozen. Een gevulde schoenendoos is een fantastisch cadeau, waardoor we
kinderen kunnen leren hoe ze hun handen moeten wassen. Ook komt er in elke schoenendoos een
kinderbijbelboekje met de mooiste verhalen uit de bijbel.
Actie4kids wordt in Nederland en België
georganiseerd door Stichting de Samaritaan. Voor de
herfstvakantie zijn de folders uitgedeeld waarin staat
hoe je de schoenendozen kunt vullen. Op onze school
zamelen we alle versierde schoenendozen in. Deze
mogen tot uiterlijk 11 november op school worden
ingeleverd. Daar zullen ze worden gecontroleerd en
doorgegeven worden aan Stichting de Samaritaan.
Zijn de schoenendozen thuis op, dan kan je altijd
kijken of er nog lege schoenendozen op school liggen.
Wilt u meer weten over deze actie? Kijk dan gerust op
de website; www.actie4kids.org .

