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Ouderbetrokkenheid 

Met   ingang   van   dit   schooljaar   willen   wij   een   Ouderraad   gaan   samenstellen.   De   ouderraad   zal 
zich   bezighouden   met   prak�sche   zaken   rondom   het   onderwijs   van   de   kinderen.   Denkt   u 
hierbij   aan   de   invulling   van   het   kerst-   en   Sinterklaas   Feest,   de   Koningsspelen,   de   Paasviering 
etc..   Samen   met   twee   leerkrachten   zal   de   oudergroep   de   diverse   taken   coördineren   en 
eventueel   delegeren   naar   andere   ouders   binnen   hun   netwerk. 

De   ouderraad   (OR)   zal   naast   de   medezeggenschapsraad   (MR)   fungeren.   De   MR   is   het   orgaan 
dat   de   school   controleert   en   adviseert   op   beleidsvoering   en   de   OR   zal   de   prak�sche   kant   op 
zich   nemen.   De   OR   zal   ongeveer   5x   per   jaar   volledig   bij   elkaar   komen. 

Het   zou   mooi   zijn   als   uit   iedere   groep   zich   één   ouder   wil   aanmelden   voor   de   OR.   Wanneer   u 
dit   leuk   lijkt   en   hier   vooral   �jd   voor   kan   en   wilt   vrijmaken   dan   kunt   u   zich   aanmelden   bij 
Jorrit   Lies�ng,    j.lies�ng@innoord.nl .      Ook   voor   vragen   kunt   u   bij   hem   terecht.  

 

Tevredenheidsonderzoek 

Om   uw   mening   te   peilen   hebben   wij   het   voornemen   om   eind   november   onder   alle   ouders 
een   tevredenheidsonderzoek   af   te   nemen.   Deze   zal   met   u   gedeeld   worden   via   de   mail.   Wij 
houden   u   op   de   hoogte   op   welke   datum   u   deze   mail   kan   verwachten. 

 
Sportdagen 
Voor   een   leuke   impressie   van   de   sportdagen   hierbij   de   link   van   de   foto’s. 
 
Klik   hier   foto's   sportdag   onderbouw 

 
Klik   hier   foto's   sportdag   bovenbouw 

 

 

Hallo   Muziek 
Vandaag   krijgen   de   meeste      kinderen   het 
instrumenten-contract   mee   naar   huis.   Als   u   zo   vriendelijk   wilt 
zijn   deze   te   ondertekenen   en   deze   zo   snel   mogelijk   weer   in   te 
leveren   (via   uw   kind   of   u   gee�   het   zelf   af)   bij   de   meester   of   juf 
van   uw   kind.   In   de   klas   zal   uw   zoon/dochter   samen   met   de   juf 
of   meester   het   verder   ondertekenen.   Hierna   krijgt   uw   kind   het 
instrument   mee   naar   huis   zodat   er   volop   geoefend   kan   worden. 
 

 
 

mailto:j.liesting@innoord.nl
https://drive.google.com/drive/folders/0B0H6WobWt7o5Y2FtcG1yOXRQOVE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0H6WobWt7o5ZUJhNndHNHBPeXM?usp=sharing


 

 

 

Kinderboekenweek 

Ruilmarkt 
Als   start   van   de   kinderboekenweek   is   er   een   ruilbeurs   georganiseerd. 
Ieder   kind   mocht   een   paar   boeken   meenemen   die   bijvoorbeeld   al 
gelezen   waren   en   deze   werden   onderling   geruild.   Als   ‘upcoming’   jonge 
ondernemers   werden   er   goede   zaken   gedaan. 
Monsterwalk 

Woensdag   11   oktober   hebben   alle 
groepen   zich   in   de   gymzaal 
gepresenteerd   op   de    monsterwalk . 
De   lange   blauwe   turnmat   was 
uitgerold   en   deze   fungeerde   als   een 
echte   catwalk.   Als   volleerde   modellen   paraderen   de 
kinderen   hier   overheen.   Uh…..kinderen?   Heksen,   spookjes, 
piraten,   monsters   en 
nog   veel   meer   kwamen 
voorbij.   Een   ieder   had 
zich   uitgesloofd. 
Geweldig!   De   juffen 

waren   helaas   niet   aanwezig,      die   werden   door   heksen 
vervangen.   Gelukkig   van   de   lieve   soort.  

Als   afslui�ng   werd   er   nog   gedanst   op   het   nummer: 
“Gruwelijk   eng”   van   kinderen   voor   kinderen. 

Dit   allemaal   in      het   kader   van 
het   thema:   “Gruwelijk   eng”   van   de   Kinderboekenweek.      Ben 
benieuwd   naar   het   volgende 
thema.   Kijk   hier   nu   al   naar   uit.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Kandidaten   MR   en   GMR   gezocht 

In   de   Medezeggenschapsraad   (MR)   hebben   op   dit   moment   twee   ouders   zi�ng   (Eric   Brassem 
en   Jan-Willem   Wirtz)   en   twee   leerkrachten   (Lise�e   Dekker   en   Daan   van   Veen).  

Voor   de   zomer   hebben   de   leerkrachten   de   wens   te   kennen   gegeven   het   aantal   leden,   tot   dan 
toe   drie,   te   beperken   tot   twee.   Dat   hee�   tot   voordeel   dat   de   leerkrachten   meer   �jd   en 
energie   kunnen   steken   in   onderwijs   of   andere   taken. 

De   ouder-sec�e   voelt   wel   noodzaak   haar   ledental   op   drie   te   houden,   om   zo   de 
representa�viteit   te   waarborgen,   om   werkzaamheden   te   kunnen   verdelen,   en   om   te   zorgen 
voor   voldoende   beze�ng   als   een   lid   verstek   onverwachts   moet   laten   gaan.   Besloten   is   om 
een   derde   kandidaat   te   werven,   die   volwaardig   kan   meedenken   en   –praten   op   de 
vergaderingen,   maar   die   bij   stemmingen   in   de   vergadering   –   waar   het   overigens   zelden   op 
aankomt   -   niet   meestemt.  

Wil   je   meepraten   en   –beslissen   over   alle   zaken   die   de   school   en   het   onderwijs   aangaan 
(vergaderen   zes   keer   per   schooljaar   op   maandagmiddagen   vanaf   16.00   uur),   meld   je   aan   bij 
Daan   van   Veen,   secretaris   van   de   MR   ( d.vanveen@innoord.nl    )   Eric   Brassem 
( ericbrassem@hotmail.com ),   of   Jan-Willem   Wirtz   ( jan-willem@wirtzfilm.nl ).   Bij   meerdere 
kandidaten   zullen   verkiezingen   worden   uitgeschreven. 

In   de   Gemeenschappelijke   Medezeggenschapsraad   (GMR)   is   de   zetel   van   de   ouder-sec�e   al 
geruime   �jd   vacant.   In   de   GMR   praten   vertegenwoordigers   van   ouders   en   leerkrachten   van 
alle   bij   SOON   aangesloten   scholen   over   beleidszaken.   De   GMR   hoopt   dat   een   ouder   zich   op 
dit   niveau   wil   inze�en.   Belangstellenden   kunnen   zich   op   bovenstaande   mailadressen 
aanmelden.  

Gymkleding 
Het   komt   nog   te   vaak   voor   dat   kinderen   gymmen   zonder   gepaste   kleding   of   geen 
gymschoenen   bij   zich   hebben.   Het   is   het   onhygiënisch   om   daarna   in   dezelfde   kleding   in   de 
klas   te   zi�en.   Verder   is   het   ook   veiliger,   aangezien   er   op   sportkleding   geen   onnodige   lusjes, 
haakjes   en   knopen   zi�en   waarmee   je   ergens   achter   kunt   blijven   haken.   Met   gymschoenen 
aan   ben   je   beter   beschermd,   bijvoorbeeld   als   je   er   een   bal   tegenaan   krijgt   of   met   je   voet 
ergens   tegenaan   komt.   Je   kunt   beter   wenden   en   keren   met   goede   gymschoenen,   dit   is   veel 
beter   voor   de   enkels   en   knieën   van   de   kinderen   en   voorkomt   blessures.   Het   werkt   zelfs   mee 
om   last   op   latere   lee�ijd   te   voorkomen.   Ten   slo�e   is   het   ook   nog   eens   veel   hygiënischer   om 
te   sporten   op   schoenen;   voorkomen   van   niet   alleen   kapo�e   tenen   maar   gymmen   op   blote 
voeten   kan   ook   de   oorzaak   zijn   van   wratjes   of   voetschimmels.   op   de   dinsdag   en   donderdag 
gymkleding   en   gymschoenen   meenemen   en   aandoen   voor   de   bewegingsvrijheid,   veiligheid, 
gezondheid   en   hygiëne   van   uw   kinderen.   Zonder   gymkleding   kan   er   anders   niet   meer 
meegedaan   worden   aan   de   les. 
 
Misschien   een   �p   om   de   kleding   en   schoenen   van   de   naam   van   uw   kind(eren)   te   voorzien, 
zodat   achtergebleven   spullen   snel   terug   gebracht   kunnen   worden.   Wilt   u   er   ook   aan   blijven 
denken   om   de   gymkleding   geregeld   te   wassen?   Dank   u   wel.  
 

 

 
 

mailto:d.vanveen@innoord.nl
mailto:ericbrassem@hotmail.com
mailto:jan-willem@wirtzfilm.nl


 

 

 

 

 

Stichting   de   Weidevogels 
Beste   ouders   van   leerlingen   van   de   Weidevogel,  
  
In   samenspraak   met   de   MR   en   de   schoolleiding 
zijn   �jdens   de   MR   vergadering   van   25   september   de   ouderbijdrage   en   de   tussenschoolse 
opvang    (TSO)    bijdragen   voor   het   huidige   schooljaar   vastgesteld.   Besloten   is   de   ouderbijdrage 
niet   aan   te   passen:   deze   blij�   dus   65   Euro.   De   TSO   bijdrage   wordt   verhoogd   met   5   Euro   naar 
225   Euro,   zodat   de   kosten   beter   worden   gedekt. 
  
De   inning   van   deze   bijdragen   zal   dit   jaar   anders   verlopen.   ClubCollect   zal   dit   namens 
S�ch�ng   de   Weidevogels   doen   en   neemt   ook   de   administra�eve   verwerking   over.   Via   SMS 
en   e-mail   kunt   u   met   1   klik   via   een   persoonlijke   pagina   de   verschuldigde   bedragen 
overmaken.   U   hee�   de   keuze   tussen   automa�sche   incasso   of   iDeal   betalingen   en   kunt   zelf 
instellen   of   u   in   één   keer   wilt   betalen   of   in   termijnen   (let   op:   voor   gespreid   betalen   wordt 
een   klein   bedrag   in   rekening   gebracht). 
  
Een   deel   van   uw   persoonsgegevens   (naam,   adres,   e-mailadres   en   telefoonnummer)   zal 
hiervoor   worden   verstrekt   aan   ClubCollect   en   zullen   alleen   zichtbaar   zijn   voor   de 
penningmeester,   voor   ClubCollect   en   u   als   ouder.   Deze   verwerking   is   noodzakelijk   ter 
uitvoering   van   de   werkzaamheden   van   de   s�ch�ng,   meer   specifiek   de   verwerking   van 
betalingsgegevens   voor   de   s�ch�ng   maar   is   geheel   ingericht   conform   de   Wet   Bescherming 
Persoonsgegevens   (ar�kel   8   onder   b   Wbp).   Meer   informa�e   hierover   kunt   u   vinden   op 
h�ps://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html . 
  
Wanneer   u   vragen   hee�   over   de   nieuwe   inrich�ng   van   bijdragen,   neemt   u   dan   contact   op 
met   de   penningmeester.   Voor   meer   informa�e   over   ClubCollect   verwijs   ik   u   graag   naar   de 
website    www.clubcollect.com . 
  
De   jaarcijfers   van   de   s�ch�ng   zullen   in   een   later   stadium   met   u   worden   gedeeld,   daar   krijgt   u 
nog   bericht   over. 
  
Het   Bestuur   van   S�ch�ng   de   Weidevogels. 
  
Met   vriendelijke   groet, 
  
Marianne   van   Duin   -   Voorzi�er 
Ties   Draper   -   Penningmeester 
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Agenda 
  
oktober   
 
13 nieuwsbrief   nummer   2 
16 GGD   onderzoek   10   jarigen 
20 studiedag 
23 start   herfstvakan�e   (t/m   27   oktober) 
30 studiedag 
31 wij   zien   uw   kind(eren)   graag   weer   op   school. 
  
november 

 

17 nieuwsbrief   nummer   3 
 

Mededeling   namens   derden: 

Ouder-kindteam   Amsterdam/Kies   Amsterdam  
KIES   biedt   Kinderen   In   Echtscheiding   Situa�e   de   kans   om   in   een 
veilige   omgeving   te   ver- 
tellen   over   wat   zij   meemaken   nu   hun   ouders   uit   elkaar   zijn.   Wat 
kinderen   echter   delen   is 
 
het   verdriet   om   het   verlies   van   het   gezin   van   ‘toen   we   nog   samen   waren’.   Vaak   hebben   zij 
 
vragen,   zorgen   en   wensen.   Bij   KIES   kunnen   kinderen   ongestoord   praten   en   vertellen,   zon- 
der   rekening   hoeven   te   houden   met   de   gevoelens   van   hun   ouders. 
 
Kort   of   lang   geleden   uit   elkaar?   Dat   maakt   niet   uit,   KIES   is   een   laagdrempelige   training 
voor   alle   kinderen   die   een   scheiding   van   hun   ouders   meegemaakt   hebben   of   op   dit   moment 
meemaken.   Na   KIES   voelen   kinderen   zich   zichtbaar   opgelucht   en   gehoord.   Zij   kunnen   beter 
hun   eigen   plek   vinden   binnen   de   nieuwe   situa�e   en   aangeven   wat   zij   nodig   hebben.   Ook 
kunnen   presta�es   op   school   verbeteren. 
De   KIES   training   start   dinsdag   10   januari   op   Basisschool   De   Elzenhagen,   N.Lansdorpstraat 
 
2.   Aanvang;   15u-16.15u.   Het   zijn   7   wekelijkse   bijeenkomsten.   Er   zijn   geen   kosten   aan   ver- 
bonden.   KIES   is   er   voor   kinderen   van   gr   3   t/m   gr   8.   De   KIES   groep   wordt   naar   passende 
 
lee�ijden   geformeerd.   Er   kunnen   maximaal   8   kinderen   deelnemen.   U   kunt   uw   kind(eren) 
voor   30   november   opgeven   voor   KIES   bij   de   Ouder   Kind   Adviseur   van   uw   school,   middels 
 
het   invullen   en   ondertekenen   van   het   deelnameformulier.   Dit   formulier   is   ook   te   downloa- 
den   op   de   site   www.kiesamsterdam.nl.   Voor   inhoudelijke   vragen   kunt   u   contact   opnemen 
 
met   Projectcoördinator/   KIES-coach   Saskia   Klein   (   saskia@kiesamsterdam.nl). 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

Halloween   Party 

 
 
Halloween   Party  
 
Op   vrĳdag   3   november   zĳn   alle   heksen,   monsters,   vampieren   en   andere   griezels 
weer   van   harte   welkom   bĳ   de   Halloween   party   in   het   wĳkgebouw   in 
Schellingwoude.  
 
Dus   trek   je   huiveringwekkendste   pak   aan,   schmink   je   gezicht   zo   eng   als   je   kunt   en 
kom   feesten   in   de   duisternis! 
 
Waar:  Wĳkgebouw   Schellingwoude 
 
Wanneer:     Vrĳdag   3   november 
 
Tĳden:Groep   3,   4   en   5   van   18:45   uur   tot   19:45   uur 

(zaal   open   om   18.30   uur) 
 

Groep   6,   7   en   8   van   20:15   uur   tot   21:30   uur 
(zaal   open   om   20.00   uur) 

 
Voor   wie:  Alle   kinderen   uit   Landelĳk   Noord 
 
Kaartjes   kosten   €   3,50   per   stuk   (incl.   2   drankjes,   chips   en   snack). 
Extra   bonnen   zĳn   aan   de   bar   te   koop   voor €   0,50   per   stuk. 
 

 
 

 
 


