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Beste ouders/verzorgers,
Helaas is het niet de laatste schoolweek van 2021 geworden die wij hadden
gehoopt. Vorige week hebben wij het jaar nog goed met elkaar kunnen
afsluiten. Afgelopen vrijdag hebben de klassen met elkaar een kerstlunch
gehad. Via Socialschools heeft u de foto’s kunnen zien.
Toch zijn wij ook blij wat er de afgelopen tijd wel is gelukt, zo zijn de groepen
Jupiter en Aarde nog wezen schaatsen bij het museumplein. Tevens is het ons
grotendeels gelukt om de groepen fysiek les te kunnen geven. Op sommige
momenten moest er helaas een groep thuis blijven omdat er geen vervanging
was. Graag willen wij u danken voor uw flexibiliteit daarin.
Op dit moment is het nog onduidelijk of wij na de vakantie weer open kunnen.
Houd daarom uw Social Schools in de gaten voor meer informatie. Mocht het
nodig zijn dan zullen wij u ook tijdens de vakantie hierover informeren.
Wij wensen u een fijne vakantie een goede jaarwisseling en de beste wensen
voor 2022!
Team SBO Universum

Belangrijke data
januari:
- 24 december
t/m 9 januari.
Kerstvakantie
- 10 januari t/m
21 januari
definitieve
advies
gesprekken
groep 8.
- 14 januari Only
Friend groep
Pluto/Uranus en
Venus/Saturnus.
- 21 januari Only
Friends groep
Komeet/Zon en
Aarde/Jupiter.

Personeel
Helaas gaat juf Lieke ons verlaten, zij gaat werken op een andere school.
Wij danken haar voor haar inzet! De kinderen van groep Jupiter hebben vorige
week vrijdag nog een mooi afscheidsfeest georganiseerd.
Doordat juf Lieke weg gaat zijn er een aantal personele wisselingen.
Juf Ingeborg en juf Josien gaan naar groep Jupiter.
Meester Peter en juf Saran gaan naar groep Neptunus.
Bij deze ouderinfo heeft u ook een brief namens onze bestuurder Mirjam
Leinders ontvangen. Hierin kunt u lezen dat Lex Batstra 2 dagen bij ons
werkzaam zal zijn als interim-directeur m.i.v. 10 januari 2022. Hij zal op school
aanwezig zijn op maandag en vrijdag.

Activiteiten in de kerstvakantie

In de bijlagen vindt u ook de brief namens sterrenmakers.

GMR
Kom je ook bij de GMR?
Voor de Gemeenschappelijke
Medezeggenschaps Raad (GMR) zijn
wij op zoek naar nieuwe leden. Wat
houdt dat precies in? Huidige
GMR-leden, Stephanie Boezaart
(medewerker), Burak Kuka (ouder) en
Cindy Deijle (medewerker) vertellen
het je hieronder!
Waarom moet jij als ouder lid
worden van de GMR?
● Je praat mee over de gevolgen
voor ouders van de plannen van de stichting.
● Je denkt mee over het beleid van de stichting.
● Je bent een vertegenwoordiger van alle ouders van de school.

Wat houdt deelname aan de GMR in?
● Op bovenschools niveau op de hoogte zijn van belangrijke zaken en
hierover beslissingen maken.
● Je mening geven/delen.
● Inleven in verschillende rollen. De ene keer in de rol van het bestuur dan
in de rol van leraren, maar altijd in het belang van de kinderen!
● Bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en alles wat daarmee te
maken heeft!
Hoeveel tijd ben ik kwijt en wat moet ik ervoor doen?
● De vergaderingen duren ongeveer 2,5 uur. Voorbereiding hiervan is 2-3
uur.
● Een keer per 2 maanden.
● Vooraf lees je de beleidsdocumenten (zoals begroting, jaarplan en
bestuursformatieplan) die worden besproken tijdens de vergadering.
● Over sommige punten wordt instemming gevraagd. Hierbij is het
belangrijk om in gesprek te gaan met de ouders op school, neem hun
mening en standpunten mee tijdens de vergadering.
● Na de vergadering informeer je over wat er besproken is.
Waarom moet ik GMR-lid worden?
● Je draagt de school een warm hart toe en wilt deze vertegenwoordigen.
● Je durft je mening te geven.
● Je ziet allerlei gezichten op verschillende niveaus van leerkrachten,
ib-ers tot ouders met allemaal 1 doel: de stichting versterken, bijstaan
en laten ontwikkelen.
● Het is een verrijking in ervaring.
● Je ontvangt een vergoeding voor de tijd die je vrijmaakt.
Interesse of meer informatie nodig?
Mail dan naar gmr.voorzitter@innoord.nl.

Ouderbijdrage
Voor extra schoolactiviteiten vragen wij ouders een vrijwillige ouderbijdrage te
doen. Wanneer u in het bezit bent van een stadspas dan kunt u deze laten
scannen op school. Misschien kunt u de pas meegeven aan uw kind of anders
contact opnemen met Judy of Philles (in de ochtend 020-6361539) zodat wij
hiervoor een afspraak kunnen maken. Dit kost u verder niets en wij zijn hier als
school erg blij mee omdat wij dan extra dingen kunnen organiseren.
Wanneer u geen stadspas heeft dan kunt u het bedrag van € 50,- overmaken
op rekening NL60 TRIO 0788795295 t.n.v. Innoord onder vermelding van de
naam van uw kind. Wanneer het u beter uitkomt om in termijnen te betalen
dan mag dit uiteraard ook. Laat het ons dan wel even weten.
Met uw bijdrage kunnen wij een hoop extra activiteiten organiseren, dank u
wel alvast.

De volgende ouderinfo verschijnt woensdag 26 januari 2022
Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl

