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Culturele dag 22 juni 2022

Beweegwijs

De Montessorischool en de Bibliotheek Hoorn
werken al 12,5 jaar samen aan leesplezier
voor alle leerlingen op de Montessorischool.
Wij streven ernaar plezier en interesse in
boeken op te wekken als basis voor een
gezonde leesmotivatie. Ons motto is: elke
leerling op de Montessorischool een
betrokken lezer.
Wij willen u graag uitnodigen om deze dag af
te sluiten. U wordt om 12:20 door de
ouderraad opgevangen in de foyer van Het
Park. Iemand van de organisatie wijst u een
plek in de zaal (liever niet bij uw kind
plaatsnemen). Als iedereen zit, sluiten we de
dag op een verrassende manier af, dit zal om
circa 12.35 uur zijn.

Vacature MR
Voor de Medezeggenschapsraad (MR) zijn
we met ingang van september 2022 op
zoek naar een nieuw lid voor de
oudergeleding.
Wat is de MR?
Via de MR zijn ouders en personeel
betrokken bij het schoolbeleid. Over
verschillende onderwerpen praat de
medezeggenschapsraad mee. Voor een
aantal onderwerpen moet de school
advies of instemming vragen aan de
medezeggenschapsraad voordat een
besluit genomen wordt. Daarmee is de
medezeggenschapsraad een belangrijke
manier om mee te praten over het beleid
op school. De MR van de Montessorischool
bestaat uit 5 ouders en 5 personeelsleden.
Wat vragen we?
*Je voelt je als ouder verbonden met de
Montessori school
*Wil graag meepraten over diverse
onderwerpen
*Een klein beetje van je tijd; er wordt 6x per
jaar vergaderd van 19.30 tot 21.30 uur op
wisselende avonden
Interesse? Stuur een bericht naar
k.jonker@talenthoorn.nl. Bij meerdere
aanmeldingen zullen er verkiezingen
gehouden worden.

Leerlingverdeling en formatie
Achter de schermen zijn we heel druk met de
formatie en de leerlingverdeling.
We hadden de formatie helemaal rond, maar
dinsdag 7 juni gaf de invalster voor groep
3/4 alsnog te kennen dat zij had gekozen
voor een ander bestuur omdat zij daar meer
geboden kreeg. Dit is onderhand een
fenomeen aan het worden in onderwijsland.
Dit betekent dat we wederom moeten gaan
kijken voor de invulling van de vacature voor
de middenbouw (groep 3/4). Mocht u in uw
omgeving iemand weten met een
onderwijsbevoegdheid en weer zin om in het
onderwijs aan het werk te gaan, gesprek en
een dag meedraaien is altijd mogelijk.
We doen er alles aan om op de geplande
datum alles voor elkaar te krijgen.
Zodra de formatie rond is, zullen wij deze
met u delen via ouderportaal.
Donderdag 30 juni krijgen alle leerlingen de
brief met de nieuwe indeling mee naar huis.

Zomerhockey bij WFHC

IRONKIDS

Wat is er leuker om de zomer hockeyend
door te brengen? WFHC biedt daarom voor
alle kinderen zomerhockey aan.

Meedoen?
Niet-leden kunnen zich via de site aanmelden
voor zomerhockey. Vul het inschrijfformulier
in op de WFHC-site (onder
lidmaatschap/aanmelden). Deelnemers aan
het zomerhockey betalen GEEN inschrijfgeld
als ze daarna besluiten lid te worden.
Meer informatie?
Check de site voor meer informatie.

Op vrijdag 24 juni is het zo ver:
IRONKIDS Westfriesland!
Tijdens IRONKIDS Westfriesland
krijg jij de kans om te laten zien
dat je een échte IRONKID bent!
Zwemmen, fietsen en hardlopen
over afgesloten parcoursen die je
de mooiste stukjes van Hoorn
laten zien.
Ben jij tussen de 6 en 15 jaar oud?
Zorg dan dat je er op 24 juni bij
bent!
Schrijf je vandaag nog in op

www.ironkidswestfriesland.nl!

