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Rehobothschool Loosdrecht, 31 oktober 2017

Schoenendoosactie Edukans
Beste ouders/ verzorgers,
Zoals u in de kalender heeft kunnen lezen, doen wij als
school mee met de schoenendoosactie van Edukans.
Mede dankzij u kunnen we tienduizenden kinderen in
landen zoals Ghania en Kenia verrassen met een doos uit
Nederland. Sommige kinderen hebben de doos al mee
naar huis genomen. De rest volgt na de vakantie.
Het is belangrijk dat u het foldertje goed doorleest en
de stappen volgt. Kiest u voor Schoenmaatjes Premium
dan is het belangrijk dat het online geprinte plaatje
op de schoenendoos naast de barcodesticker wordt
geplakt. Lever de doos op school in voor 22 ovember en
wij zorgen voor de afhandeling.
Alvast bedankt,
Francisca Duijst

Informatieavond groep 8
Op donderdagavond 16 november 2017 zijn de
leerlingen van groep 8 en hun ouders uitgenodigd voor
een informatieavond. Ouders en leerlingen worden
tijdens deze avond geïnformeerd over het aanbod van
voortgezet onderwijs in Hilversum.
Op www.gooisegids.nl staat een volledig overzicht van
alle scholen voor voortgezet onderwijs in het Gooi.
Tevens vindt u op deze site een overzicht van de
open dagen. We organiseren deze avond samen met de
Terpstraschool.
Ouderportaal
Op onze school werken wij met ParnasSys. Dat is ons
administratiesysteem. Bij Parnassys hoort het
Ouderportaal. Dit portaal biedt diverse opties. Op dit
moment is het Ouderportaal in gebruik voor het inzien
van de persoonsgegevens en toetsresultaten van uw
kind. Vanaf oktober 2017 zijn, naast de hiervoor
genoemde gegevens, ook de gespreksnotities zichtbaar.
Ouderbetrokkenheid en kerngroep
Het team van de Rehobothschool vindt het belangrijk
om te werken aan een gelijkwaardige samenwerking
tussen ouders en school, waarin ieder zijn
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verantwoordelijkheid heeft. In deze samenwerking
is communicatie heel belangrijk. Ook dit jaar
zijn we daarom op school gestart met de
kennismakingsgesprekken tussen ouders, leerling en
leraar. Hiernaast heeft in oktober de informatieavond
plaatsgevonden. Op dinsdagavond 31 oktober
vergaderen ouders en leerkrachten van de kerngroep
‘Ouderbetrokkenheid’. We evalueren de informatieavond
en we bespreken de actiepunten voor dit
schooljaar.
Even voorstellen: de OMR
Misschien hebben jullie ons al gezien op de ouderavond
voor de herfstvakantie, maar wij wilden ons toch
nog even voorstellen. Paul van Harn en ik (Dew
Driessen) vormen samen de Oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad (OMR).
Hierbij even kort iets over mij: Dew Driessen (46), mama
van twee prachtige jongens, Quinn (groep 6b) en
Ayden (groep 5a). In het dagelijks leven werk ik voor
mezelf en doe ik het één en ander met cijfertjes en
administratie. Ik heb meerdere jaren in het buitenland
gewoond, maar nu blijf ik voorlopig lekker in Hilversum
(tegen Loosdrecht aan). Mijn MR-collega Paul van Harn
(38) woont samen met zijn vrouw Ellen en Rick (groep
5) en Stijn (groep 3) sinds 2006 in Loosdrecht. Hij is van
oorsprong econometrist, maar inmiddels al ruim 15 jaar
als ondernemer en adviseur in het onderwijs werkzaam.
Wat ons beiden trekt aan de MR is dat daar de
uitgelezen mogelijkheid is om je stem te laten horen bij
de ontwikkelingen die de school doormaakt. Wij zijn
de oudergeleding, wat betekent dat wij de ouders van
de school vertegenwoordigen. De OMR heeft zowel
adviesbevoegdheid als instemmingsbevoegdheid
op diverse punten. Zeker met de aankomende fusie
en verbouw van de school, kunnen wij klankbord of
aanspreekpunt zijn. Aarzel dus niet om Paul of mij te
benaderen indien je vragen of ideeën hebt.

