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Wie heel goed kijkt naar de foto rechts en
rechtsboven herkent daarop meubilair dat
twee maanden geleden nog in de hal van
Elckerlyc stond opgestapeld. Inmiddels
zijn de spullen die op onze school overbodig waren geworden door de zus van
juf Karin Steegstra in een container van
Delfzijl naar Freetown gevaren en vandaar over de weg naar basisschool Kameni in Sierra Leone. In deze week
–waarin op school veel aandacht wordt
besteed aan duurzaamheid, recycling en
het cradle to cradle concept - toch een prachtig voorbeeld van hergebruik!
Misschien las u er al over in het Leiderdorps Weekblad: de gezamenlijke Leiderdorpse basisscholen heb- Kroningssportdag
ben besloten niet deel te nemen aan de kroningssportdag op 26 april. Daarvoor is een aantal redenen: de planning van een school wordt in
de regel ongeveer een jaar tevoren vastgesteld. In Leiderdorp is er een traditie van gemeentelijke sportdagen: dit jaar zijn die op 22, 23, 29 en 30 mei. Door de sportdagen
over vier dagen te spreiden kunnen alle kinderen deelnemen. Het is dus onmogelijk op
één dag alle Leiderdorpse kinderen samen te laten sporten, tenzij er gekozen zou worden voor een opgesplitst evenement waarbij sommigen wél en anderen niét op de
sportvelden terecht zouden kunnen. Een ongewenste situatie in de ogen van de gezamenlijke scholen. Ook waren er verschillende scholen die op de 26e al activiteiten geprogrammeerd hadden, zoals een schoolreis of een schoolkamp. In de laatste plaats is volkomen onduidelijk wie de
organisatie ter hand zou moeten nemen, wie de kosten
draagt en hoe de veiligheid geregeld zou moeten worden. In
plaats van de gezamenlijke Kroningsspelen zal iedere school
nu op kleine schaal op gepaste wijze aandacht aan de troonswisseling besteden.
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Medezeggenschap
(ingezonden: ) Onze school beschikt zoals alle scholen in Nederland over een Medezeggenschapsraad. Binnen
Elckerlyc hebben we als bijzonderheid nog te maken met de twee verschillende stromingen, te weten de International School (IS) en de Montessori school (ook wel genoemd de DS ‘Dutch Stream’). Elke afdeling heeft
een eigen afvaardiging in de MR. Naast de ouders zijn ook de leerkrachten vertegenwoordigd in de
MR. De medezeggenschapsraad, kortweg MR, heeft tot taak om het beleid van het schoolbestuur en van de
school positief kritisch te volgen. De MR mag daarom alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en
daarover standpunten innemen en gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding geven. De MR mag een
MR-vergadering bijeenroepen als hij dat nodig vindt. Verder moet de MR eveneens zorgen voor een sfeer van
openheid en onderling overleg in de school. Tevens moet de MR bewaken dat er op school niet wordt gediscrimineerd. De MR moet zelf ook open communiceren over zijn werkzaamheden, via schriftelijke verslaglegging.
Dat kan bijvoorbeeld via nieuwsbrieven of (een besloten deel van) de website van de school. De belangrijkste
taak van de MR is echter de uitoefening van zijn advies- en instemmingsbevoegdheden. Binnen de DS geleding bestaat sinds ruim een maand al een vacature. Aan het einde van het schooljaar zal ik echter , momenteel
dus als enige de ouders van de DS vertegenwoordigend, ook mijn functie neerleggen. Ik ga stoppen met mijn
MR werkzaamheden omdat ik deze functie nu drie jaar heb vervuld, en omdat ik tegenwoordig (mijn zoon gaat
naar groep 8) te weinig contact heb met ouders op school om als een goede vertegenwoordiger te kunnen
functioneren. Indien u besluit zitting te willen nemen in de MR is dat een ideale gelegenheid om de school en
haar bestuur beter te leren kennen, en mee te praten over zaken die ook uw kind aangaan. Iedereen met een
kind in de DS kan natuurlijk zitting nemen in de MR, maar het is vooral interessant voor ouders die hun kind
nog in de onderbouw hebben zitten. U hebt meestal vrij veel contact met andere ouders en kinderen. Kortom,
doe actief mee in de school van uw kind. Iedereen vaart daar wel bij!
Wilko Tijsse Claase, voorzitter MR.

Projectweek

Afgelopen maandag hebben we in
de aula met alle kinderen en alle
leerkrachten samen de projectweek feestelijk
geopend. Zoals u ongetwijfeld al van uw kind
hoorde is het thema dit jaar ‘Duurzaamheid,
recycling en hergebruik’. Vraagt u er thuis gerust eens naar! (Op de foto’s ziet u
beelden van de opening en de eerste voorbeelden van hergebruikt plastic: de trans
formatie van rietjes naar sieraden!

Ouders op het schoolplein
Nu het weer langzaamaan de goede kant op gaat (af en toe lijkt het nét lente alhoewel het in het komend weekend kennelijk weer
flink gaat vriezen…) spelen onze jongste leerlingen aan het eind van de schooldag nog wel eens buiten. In verband met de veiligheidsprocedure moeten de kinderen voor ze naar huis gaan eerst mee naar binnen. Als er dan –zo tussen half drie en kwart voor
drie– ouders op het schoolplein komen staan om hun kind op te halen gebeurt het makkelijk dat een kind alvast naar z’n moeder
toeloopt en vertrekt. Hierdoor is het de leerkracht dan vervolgens onduidelijk wie er wél– en wie er niét veilig naar huis is vertrokken. Om die reden willen we u verzoeken om aan het eind van de schooldag niét op het kleuterplein te wachten, maar buiten
het hek of aan de andere kant van de school op het plein voor de grotere kinderen.

Vlaggenmast

Dinsdag is de lang verwachte vlaggenmast op ons schoolplein
geïnstalleerd. We zijn er reuzenblij mee! De plaatsing werd mogelijk dankzij het afscheidscadeau van de achtstegroepers van
de afgelopen twee jaar.
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