Ruurlo, 21 januari 2019
Beste ouders/verzorgers,
Welkom op onze school
Jet Hasselo en Daan Trekop in groep 1A
Wij wensen hun veel plezier bij ons op school.
Afscheid stagiaires
Juf Kayra Hilferink is gestopt met haar opleiding pedagogiek. Zij heeft een baan als onderwijsassistent in Zutphen
gekregen. Wij bedanken juf Kayra voor haar inzet en wensen haar heel veel succes in haar nieuwe baan.
De stageperiode van Juf Pien Verkerk zit er binnenkort op. Met ingang van 12 februari gaat zij naar een andere
school. Wij willen haar hartelijk danken voor haar inzet en wensen haar heel veel succes op haar nieuwe school!
Schoolfotograaf
Donderdag 24 januari komt de schoolfotograaf. Er worden groepsfoto’s en individuele foto’s gemaakt.
Tevens worden er foto’s van schoolgaande broertjes en zusjes gemaakt.
Schoonmaakavond
Denkt u aan de schoonmaakavond van 24 januari? Welkom allemaal. Tijd: 19.00 - 20.00 uur. Na afloop staat de
koffie/thee voor u klaar.
Open avond en open huis op de Kerst Zwartschool
Op dinsdag 5 februari is er een open avond van 19.30 tot 20.30 uur bij ons op school en woensdag 6 februari houden
wij open huis van 9.00 tot 11.30 uur.
Scholentoernooi touwtrekken groep 5/6 en 7/8
Op zondag 10 februari wordt in dorpshuis het Onderschoer in Barchem het jaarlijkse touwtrektoernooi gehouden. Het
begint om 13.00 uur en is om ongeveer 16.00 uur afgelopen.
Er is van tevoren weer tweemaal de gelegenheid om te trainen voor het toernooi en wel op de woensdagmiddagen
30 januari en 6 februari, in het Onderschoer in Barchem van 15.00 uur tot 16.00 uur.
Rijksmuseum groep 7
Op maandag 4 maart gaan de leerlingen van de groepen 7 naar het Rijksmuseum. Zij zullen daar een rondleiding
krijgen, met als thema: ‘Proef de Gouden Eeuw’. Leerlingen gebruiken al hun zintuigen tijdens deze kennismaking
met het dagelijks leven uit de Gouden Eeuw. Ze proeven de specerijen uit verre landen, ruiken het atelier van een
meester-schilder, voelen de jurken van rijke dames en luisteren naar instrumenten uit de 17de eeuw.

Nieuwe Medezeggenschapsleden
Vanaf november hebben vier nieuwe mensen zitting genomen in de Medezeggenschapsraad van school. Daarvan
zijn er drie ouders en een teamlid. Wij wensen hun een prettige tijd in de MR. In het onderstaande stukjes stellen zij
zich kort aan u voor.
Hallo, mijn naam is Karin van Maren-Engelen en ik ben de moeder van Anne-Lynn (groep 6B) en Emily (groep 4A).
Na 15 jaar te hebben gewerkt als Orthoptist, Optometrist en Medisch Contactlensspecialist, ben ik sinds 2016
werkzaam als Physician Assistant (PA) op de afdeling Oogheelkunde van de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Hengelo
(Ov.).
Dit schooljaar ben ik toegetreden als lid van de MR, omdat ik het belangrijk vind om als ouder betrokken te zijn bij de
school van mijn kinderen.
De komende jaren wil ik gebruiken om namens de ouders in de MR mee te denken en te adviseren over het beleid en
de ontwikkeling van de school. Dus mochten jullie als ouders vragen, punten of adviezen hebben omtrent zaken die in
de MR worden besproken, horen we deze als oudergeleding graag!
Ik ben Albert Stöcker, partner van Suzanne Mulling en vader van Thymen (groep 2B). Ik werk parttime als zelfstandig
adviseur installatietechniek.
Dit wordt mijn eerste jaar als MR-lid van de OBS Kerst Zwartschool. Met een open en kritische instelling zal ik
proberen de standpunten van de ouders te vertegenwoordigen. Op deze wijze wil ik graag meewerken aan de
kwaliteit van ons onderwijs en sfeer van de school.
Mijn naam is Mark Plekkenpol, ik ben 40 jaar jong, woonachtig in Ruurlo en de vader van Jurre (oud-leerling KZS),
Zeb en Lenn.
Ik ben sinds 1 december werkzaam bij Takkenkamp Isolatie in Apeldoorn als projectleider. Mijn hobby’s zijn
voetballen en sinds kort hardlopen. Ja, ik word ook een dagje ouder. Als coördinator van de J013 ben ik ook als
vrijwilliger actief binnen VV Ruurlo
Toen ik hoorde dat er een plaats vacant was, heb ik me als kandidaat aangemeld en ik ben sinds enkele maanden lid
van de MR; om zo ook als vader een vrijwillige bijdrage te kunnen leveren aan en voor de school.
Ik hoop in de toekomst een positieve bijdrage hierin te mogen vervullen.
Ik ben Anja Sprukkelhorst-Tragter en werk inmiddels al 26 jaar op de Kerst Zwartschool. Dit schooljaar sta ik op
woensdag, donderdag en vrijdag voor groep 2B. De andere dagen is juf Miriam Klein Nienhuis in de groep. Soms kom
je me ook tegen in de andere groepen maar dat is dan meestal ter vervanging van een vaste leerkracht.
Dit is voor mij de tweede keer dat ik zitting neem in de MR en hierdoor ben ik weer meer bezig met het beleid van de
school en van de stichting, wat ook weer interessant is.
Agenda
24 januari
24 januari
25 januari
12 februari
14 februari
15 februari

Schoolfotograaf
Schoonmaakavond
Voorlopig advies voor groep 8
Rapport
Technieklokaal 7B/8B
Maandsluiting gr. 8A (8.45 uur), gr. 3B/4B (10.30 uur) en gr. 2A (11.15)

Met vriendelijke groeten,
namens het team

Willemien van Uhm

