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Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van okt 2018. Indien u na het lezen nog vragen heeft, neem dan
gerust even contact met ons op (010-4168762).

Ouderbijdragen
Dit jaar hebben we de nieuwe bedragen voor de ouderbijdrage en schoolreizen
vastgesteld. Zoals ieder jaar kunt u het geld voor schoolfonds en schoolreis in één
keer betalen of in twee gedeeltes. Hieronder staan de bedragen voor 2018 –
2019.
Wilt u dit via uw eigen bank- of girorekening doen en erbij de naam van uw kind(eren) en hun groep
vermelden. Bij voorbaat dank! LET OP: dit is een NIEUW BANKREKENINGNUMMER !
BANKREKENINGNUMMER SCHOOL
: NL90 ABNA 0251 4606 73
t.n.v.
Schooladministraties Rotterdam
Bedragen op jaarbasis voor kinderen uit gr.1 t/m 2
1e kind
2e kind
Schoolfonds
€ 25,-€ 25,-Schoolreis
€ 25,00
€ 25,00

3e kind
€ 12,50
€ 25,00

4e kind
€ 6,25
€ 25,00

Bedragen op jaarbasis voor kinderen uit gr. 3 t/m 8
1e kind
2e kind
Schoolfonds
€ 25,-€ 25,-Schoolreis
€ 30,00
€ 30,00

3e kind
€ 12,50
€ 30,00

4e kind
€ 6,25
€ 30,00

Schoolfondsbijdragen zijn vrijwillige bijdragen, die gebruikt worden om de extra’s, zoals Sinterklaas- en
Kerstfeest, de spelletjesdag, verjaardagskaarten, uitgaven t.b.v. vader- en moederdag etc. te
bekostigen. Uw bijdrage is noodzakelijk om elk kind hiervan te laten profiteren.
Wilt u de betaling voor schoolfonds en schoolreis vòòr 1 januari 2019 betalen.
Nieuws van de Overblijf
- We merken dat er de laatste tijd steeds meer kinderen overblijven. We willen u uitdrukkelijk
vragen om uw kinderen alleen over laten blijven indien het echt niet anders kan.
- We willen u ook vragen om uw kinderen een gezonde lunch mee te geven en snoep te
beperken. Lolly’s zijn niet toegestaan, omdat ze te gevaarlijk zijn.
- Wilt u de kinderen alleen een pakje drinken meegeven en geen beker. Die kan vaak gaan
lekken of omvallen.
Namens het overblijfteam bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Studiedag
Voor de zekerheid willen wij u er nogmaals attent op maken, dat er een studiedag gepland is op:
- dinsdag 13 november (voor alle groepen).
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Schoolreis groepen 1-2
Op vrijdag 21 september was het dan zover. De groepen 1-2 gingen op schoolreis naar het Plaswijkpark
in Rotterdam. Voor velen was dit de eerste schoolreis. Het weer werkte mee en de kinderen
vermaakten zich prima. Het werd een superdag, mede dankzij de hulp van veel hulpouders. Bedankt
daarvoor! Mede dankzij u kunnen de kinderen terugkijken op een geslaagde dag.
Techniek in Het Middelpunt!
Vorig jaar zijn we begonnen met vak Techniek en Wetenschap. Alle groepen
hebben een periode aan een thema gewerkt en als afsluiter hebben we met de
hele school StopMotion- of Greenscreen filmpjes gemaakt. Bij deze projecten
werden we geholpen door de Maak-o-Theek. Dit jaar pakken we het iets anders
aan. We hebben gekozen om twee keer in het jaar met de hele school aan
hetzelfde thema te werken op een meer project-achtige manier, nog steeds in
samenwerking met de Maak-o-Theek.
Tussen de herfst- en kerstvakantie en tussen de mei- en zomervakantie gaan we
aan deze projecten werken. De thema’s zijn: De Boomhut en Techniek in Kunst. Iedere klas werkt op
zijn niveau aan opdrachten binnen het thema. Uiteraard worden de projectperiodes afgesloten met
een kijkje in de klas, zodat u ook kunt zien waar we aan hebben gewerkt.
Kijk ook eens op www.maakotheek.nl
Bewegingslessen bij kleuters
Dit jaar zullen de kleutergroepen extra lessen kleutersport krijgen. De kleutersport is vanuit de Hatha
yoga opgebouwd. Deze draagt bij aan onze doelstelling tot het verbeteren van coördinatie,
concentratie en balans van kinderen tot 6 jaar. Het gebruik van kunstzinnige vorming, zoals muziek,
verhalen, natuur en actieve beweging speelt in op de belevingswereld van het kind. Kinderen leren
zichzelf, en de wereld om zich heen, kennen. Zij leren hun grenzen verleggen en spelenderwijs hun
wereld verruimen. Kleutersport heeft een positief effect op fysieke, mentale en emotionele
ontwikkeling. De voorsprong die zij hierdoor maken zorgt dat zij positief en stevig in de wereld staan
en dat zij later als jong volwassenen gemakkelijker een plek vinden in de maatschappij. Door
kleutersport leren kinderen meer vertrouwen te hebben in hun eigen vaardigheden en gedachten.
Daarnaast zorgt het ervoor, dat kinderen hun gedachten en gevoel makkelijker kunnen uiten, niet
alleen in spraak maar ook vooral in houding en gedrag. Het doel is,dat problemen, zoals pesten op
school, reduceren en dat de verdraagzaamheid naar elkaar toe zal verbeteren. Kleutersport wordt stap
voor stap opgebouwd. Hierdoor kunnen ook kinderen met speciale behoeften meedoen en het doel
bereiken.
J. Oudshoorn, directeur
L. Pattiwaël, adjunct-directeur

Medezeggenschappsraad
Zoals reeds door de directie in de nieuwsbrief voor de zomervakantie is aangegeven is er een vacature
voor de medezeggenschapsraad. Het lijkt ons goed om de MR nog eens onder de aandacht te brengen.
De MR vertegenwoordigt namelijk u als ouders in overleg met de directie en neemt op die manier
namens u besluiten die uw kinderen aangaan.
Wat is de MR?
De MR denkt met de directie mee over inhoudelijke en organisatorische onderwerpen en wordt door
de directie om advies gevraagd. De MR heeft daarbij instemmingsbevoegdheid voor bijvoorbeeld de
vaststelling van het schoolreglement, en beleidsplannen, en de MR heeft adviesbevoegdheid voor
bijvoorbeeld aanstellingen, verbouwingen of vakanties. Deze bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd
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in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Naast al deze vastgestelde onderwerpen en gesprekspunten
ontplooit onze MR plannen om in te haken op nieuwe ontwikkelingen en springt de MR in de bres bij
probleempunten en eventuele onduidelijkheden. De huidige leden:
Namens de ouders:
Sjoerd Naujoks (voorzitter)
Ron de Jong
- vacature -

Namens het personeel:
Patty Zonneveld
Jolanda van Vlissingen
Dineke Kombolitis

Verkiezing
Zoals gezegd zijn wij nu op zoek naar een nieuw lid namens de ouders. U vertegenwoordigt de ouders
tijdens de jaarlijkse zes vergaderingen en eventueel tussentijds ingeplande momenten.
Een lid van de oudergeleding van de MR moet iemand zijn die zijn/haar kind(eren) heeft ingeschreven
als leerling van onze school. Hij/zij wordt gekozen voor een periode van maximaal vier jaar. Daarna kan
men herkozen worden. U kunt zich via onderstaand adres aanmelden tót 15 oktober 2018.
De verkiezing zal eind oktober digitaal plaatsvinden. U wordt hier nader over geïnformeerd.
Aanmelding MR via emailadres: mrmiddelpunt@gmail.com
Als u vragen heeft, of heeft u een onderwerp waarvan u vindt dat deze besproken moet worden, neem
dan contact op met een van de MR leden, of via mrmiddelpunt@gmail.com . Ook bestaat de
mogelijkheid om na aanmelding een vergadering van de MR als toehoorder bij te wonen, aangezien
deze openbaar zijn.

Vriendelijke groet,
Sjoerd Naujoks
Voorzitter Medezeggenschapsraad CBS het Middelpunt
mrmiddelpunt@gmail.com

AGENDA augustus / september/ oktober
Do. 11 oktober
• Informatie-avond Voortgezet Onderwijs
Ma. 22 t/m vr. 26 oktober
• Herfstvakantie
Vr. 9 november
• Schoolontbijt
Di. 13 november
• Studiedag – alle kinderen zijn vrij
Vr. 16 november
• 11.45 uur-12.30 uur ‘Kijk-uurtje’
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