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Digitale bijlagen: 

- Voorstellen kandidaten MZR oudergeleding 

- Reactie MZR toegankelijkheid schoolplein 

- Flyer workshops JGZ 

- Teamposter GGD 

 
Reminder tevredenheidspeilingen 
Wij vinden uw mening belangrijk. Daarom doen we een 
tevredenheidsonderzoek. Een deel van de ouders heeft al 
deelgenomen. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe 
hoger de betrouwbaarheid is van de resultaten. 

Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, wilt u dit dan 
alsnog doen? Op 16 januari heeft u hiervoor een uitnodiging 
ontvangen en op 23 januari is een herinnering verstuurd.  

Kijk in de spam, wanneer u de uitnodiging niet kunt 
vinden. Zoekt u in dat geval op de 
afzender: info@scholenmetsucces.nl.  

 Tips voor het invullen  
 

• Vul een onderzoek in voor één van uw kinderen. Het kan zijn dat u meerdere 

uitnodigingen hebt ontvangen. Dat hangt samen met het aantal kinderen dat u op 

school heeft. In dat geval is het goed om een onderzoek in te vullen voor een van uw 

kinderen, in plaats van elke uitnodiging apart. 

• De uitnodiging is naar één ouder per kind gestuurd. Mocht u geen uitnodiging 

hebben ontvangen, dan kan het zijn dat hij naar de andere ouder is gestuurd.  

De periode voor het invullen is verlengd, het onderzoek staat tot 10 februari open voor u om 
in te vullen. Voor onze school zijn uw mening en ervaring van belang voor het verbeteren 
van de kwaliteit van ons onderwijs. We zouden het daarom erg op prijs stellen als u het 
onderzoek invult!  
 
 
Portfoliogesprekken 
Op dinsdag 14 februari ontvangt u uitnodiging om u via Parro in te schrijven voor een 
portfoliogesprek met uw kind en de leerkracht. Op vrijdag 17 februari krijgt uw kind zijn of 
haar portfolio mee naar huis. U kunt zich tot uiterlijk zaterdag 18 februari inschrijven voor 
een gesprek. De gesprekken vinden plaats in de week voor de voorjaarsvakantie en de week 
erna.  
  

Kalender 

 

09-02: Inloopochtend 
 Groep 4 Verteltheater 
 
 
14-02: Uitnodiging inschrijving 

portfoliogesprekken  
 
 
14-02: Nieuwsbrief 12 
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MZR 
Vorige week dinsdag 24 januari was er MZR-vergadering. We 
koppelen graag twee punten aan u terug. 
 
Verkiezingen oudergeleding 
Er zijn drie aanmeldingen binnengekomen van ouders die zich 
kandidaat stellen voor de vacatures, die voor het nieuwe schooljaar in 
de oudergeleding ontstaan. Daar zijn we heel blij mee! Omdat er 
twee ouderleden in de MZR zitten, komen er verkiezingen. In een 
bijlage bij deze nieuwsbrief stellen de kandidaten zich kort aan u 
voor.  
De verkiezingen worden gehouden van maandag 20 tot en met 
woensdag 22 februari. Op woensdag 15 februari krijgt het oudste 
kind uit het gezin per ouder een stembiljet mee. Beide ouders kunnen 
apart stemmen. Omdat er twee plekken vrijkomen in de MZR, kruist u 
op het stembiljet twee kandidaten aan. Op vanaf maandagochtend 20 
februari tot en met woensdag 22 februari om 12.30 uur kunt u uw 
stembiljet kwijt in een van de stembussen bij de verschillende 
ingangen van de school.  
  

Toegankelijkheid schoolplein 
In de vergadering hebben we ook de toegankelijkheid van het 
schoolplein besproken, naar aanleiding van een aantal mails van 
ouders, die hierover bij de MZR waren binnengekomen. Bij deze 
nieuwsbrief voegen we de reactie hierop toe, zodat alle ouders op de 
hoogte zijn van hoe de toegankelijkheid geregeld is. 
 
OR 
Het financieel verslag van de OR over schooljaar 2021-2022 ligt ter 
inzage bij Willemijn. Wilt u het inzien, maak dan graag voor de 
voorjaarsvakantie een afspraak hiervoor met Willemijn. Bij eventuele 
vragen kunt u vervolgens terecht bij de penningmeester van de OR: 
Liselotte Koeleveld. 
 
Aanbiedingen 
Regelmatig krijgen wij aanbiedingen van organisaties of particulieren 
die iets willen betekenen voor gezinnen die het financieel zwaar 
hebben. 
Denk aan een pakket met boodschappen, kledingbonnen voor een 
goede tweedehands kledingwinkel in Heemstede, een Intertoys 
cadeaubon of een fiets uit de opslag van de gemeente.  
 

Hieperdepiep 

02-02: Jayden (7) 

03-02:  Christiaan (4)  

04-02: Phoebe (8) 

05-02: Abigail (6) 

06-02: juf Marjanne 

(4) 

06-02    juf Caroline (7) 

11-02: juf Willemijn  

12-02: Sten (6) 

12-02: Asmara (1) 

12-02: Julian (1) 

14-02: juf Jacoline (3) 

17-02: Liam (7) 

17-02: Jack (8) 

18-02:  meester Mart 

(8) 

21-02:  Kyan (1)  

22-02: Kai (2) 

24-02: Giacomo (6) 

25-02:   Parker (6) 

28-02: George (1) 
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Omdat ouders vaak alles op alles zetten om de schoolbijdragen te betalen en hun kind(eren) 
goed verzorgd naar school te laten komen, weten we lang niet altijd of een gezin het zwaar 
heeft. Daardoor komt de geboden hulp niet bij die gezinnen terecht.  
 
Het aanbod is niet alleen voor gezinnen die een bijstandsuitkering hebben. Denk ook aan 
alleenstaande ouders die het financieel lastig hebben, aan statushouders en aan ouders die 
maar net rond kunnen komen nu de energieprijzen zo zijn gestegen. 
 
Neem alstublieft contact op met Willemijn als u in aanmerking wilt komen voor een steuntje 
in de rug. Ik zal u dan in contact brengen met de aanbieders.  
 
 
 
Een speelplek voor een goedlachs kleutermeisje 

Buurtgezinnen zoekt voor een kleuter van 4 jaar op 

woensdagmiddag speelplezier. De ouders van het 

meisje, oorspronkelijk uit Bangladesh, hebben 

weinig mensen zich heen. Ze zijn beiden op zoek 

naar werk om hun gezin een stabiele toekomst te 

geven. Op dit moment leren zij de Nederlandse 

taal, grotendeels spreken ze nog hun moedertaal 

en dat heeft invloed op hun dochter. 

Dit vrolijke meisje houdt van sociaal contact en 

heeft een eigen willetje. Ze speelt graag met poppen en haar favoriete kleur is roze. 

We zoeken een gezin in Bennebroek waar zij spelenderwijs haar Nederlands kan 

oefenen. Zij spreekt nu voornamelijk Bengalees of Engels. 

Mag dit meisje bij jou spelen? 

Profiel steungezin 

Wij zoeken een gezin in Bennebroek: 

• Waar het meisje op woensdagmiddag veilig kan spelen; 

• Dat het spreken van de Nederlandse taal aanmoedigt; 

• Met een leeftijdgenootje om mee te spelen. 

Wil je meer informatie? 

Dan kun je contact opnemen met Paulien de Jong, coördinator Buurtgezinnen voor de 

gemeente Bloemendaal, via paulien@buurtgezinnen.nl of bel: 06-40078772. 
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