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Carnaval 
Vrijdag 1 maart is het zover; ons carnavalsfeest op OBS De Duizendpoot! 
We starten op het schoolplein en wachten op de sleuteloverdracht tussen 
meneer Patrick en Prins Branco en zijn gevolg. Snel daarna zal Prins Mienus XIV 

en de O.C.S. de sfeer verhogen met hun bezoek. 
Daarna gaan de kinderen op WD1 allerlei activiteiten doen en genieten van de 
carnavalsmuziek. Om 12.15 zijn alle kinderen vrij en kunnen ze gaan genieten van de 

vakantie! 
 
 

MR-vergadering 
Gisteravond is de MR in vergadering bij elkaar geweest. We lichten een aantal punten uit: 

 Er is nogmaals gesproken over de schoolverlaters enquête. De MR is van mening dat 

het van belang is om de schoolverlaters regelmatig te blijven bevragen. 
Zeker met de huidige onderwijsvernieuwing is het belangrijk om te 
weten hoe de kinderen dat ervaren in verband met de overstap naar 

het VO. De vorm zal wel veranderen en daar zullen we volgend 
schooljaar mee starten. 

 Er is gesproken over de huisvesting. De nieuwbouw is gestart. In dit 
kader is het belangrijk dat de veiligheid van kinderen gewaarborgd wordt. Patrick 
heeft de MR kunnen verzekeren dat dit punt altijd op de agenda van de 
bouwvergaderingen staat. 

 Zo gauw hier meer over bekend is, zal voor team en ouders gevisualiseerd worden 

hoe de inrichting van de nieuwbouw eruit komt te zien. Voorop staat dat de 
werkwijze in unit 1, die in de nieuwbouw gehuisvest zal worden, niet zal veranderen. 
Daarnaast hebben we de partij die ons begeleid bij de inrichting, opdracht gegeven te 
zorgen voor een omgeving waar ieder kind zich veilig kan voelen. 

 Bregtje Horn, onze vertegenwoordiger binnen de GMR, heeft uitleg gegeven over de 
werkwijze van de GMR. GMR houdt zich veelal bezig met bovenschoolse 

beleidszaken, maar zeker ook met zaken uit de afzonderlijke MR-en. GMR en MR 
moeten goed samenwerken en kunnen dan veel voor elkaar betekenen. Bregtje zal, 
indien gewenst, vaker de MR vergadering bezoeken. 

 De sociale veiligheid is aan de orde gekomen. Te melden valt dat o.a. door minder 
wisselingen tussen lokalen de sociale veiligheid t.o.v. vorig jaar is toegenomen. Er zal 
binnenkort weer een tevredenheidsonderzoek zijn onder de leerlingen van de 
groepen 6 t/m 8. In de lagere groepen zullen de leerkrachten hierover feedback 
geven en ook met de kinderen hierover praten. Het blijft een punt van aandacht. 
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korte berichten 
 Vrijdag om 12.15 uur begint de Carnavalsvakantie. We wensen iedereen veel plezier 

met Carnaval en een heel fijne vakantie! 

 Maandag 11 maart (meteen na de Carnavalsvakantie) is er een studiedag voor het 
team en zijn de kinderen vrij. De voorschool is die dag gewoon open. 


