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Oproep nieuwe leden MR/GMR en 

voorstellen huidige leden  

Via deze weg willen wij u kennis laten 

maken met de medezeggenschapsraad 

(MR) en de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR). Dit om u 

te informeren over de gang van zaken en 

om nieuwe leden voor de MR en GMR te 

werven.  

De MR bestaat uit leerkrachten en ouders 

en denkt en beslist mee over het beleid van 

de school en het cluster Etten-Leur. Zij 

vergaderen een aantal keer per jaar op 

vooraf vastgestelde data. Deze zijn ook 

terug te vinden op de kalender van school. 

De GMR bestaat uit 1 leerkracht en 1 ouder 

van de MR en denkt en beslist mee over het 

beleid van de stichting PCPO.  

Voor De Klankhof zit Jolanda van Nielen 

vanuit de teamgeleding in de MR. Zij is 

leerkracht in groep 1-2b. Vanuit de 

oudergeleding is dit Annemiek Buijs- 

Tuytelaars. In onderstaand stukje stelt zij zich 

aan u voor: 

 

Mijn naam is Annemiek Buijs - Tuytelaars. Ik 

ben getrouwd met Marius en mama van 

Anna (groep 7), Bram (groep 5) en Stijn 

(groep 4) Ik vind het belangrijk om als ouder 

actief en betrokken te zijn op school. Een 

paar jaar geleden stond er een oproep 

voor leden voor de MR in de nieuwsbrief. Dit 

is iets voor mij, dacht ik. Graag wil ik vanuit 

de ouders op een opbouwende kritische 

wijze een bijdrage leveren aan het beleid 

van de Klankhof. Dit beleid speelt zich af op 

verschillende terreinen: begeleiding van de 

leerlingen, ontwikkelingen rondom 

lesmateriaal, traject van het groeien naar 

een MR met basisschool de Vincent, 

schooltijden, Tussenschoolse opvang etc.  

Ik sta regelmatig in de middag op het 

schoolplein. Wil je graag dat ik iets bespreek  

 

 

in de MR, schroom dan niet om me aan te 

spreken.  

met groet,  

Annemiek.  

 

Met ingang van schooljaar 2020-2021 zijn wij 

op zoek naar nieuwe ouders voor de 

oudergeleding van zowel de GMR als de MR. 

Lijkt u dit interessant of heeft u vragen dan 

kunt u contact opnemen met Annemiek Buijs-

Tuytelaars (tuytelaars@yahoo.com) en/of 

Jolanda van Nielen 

(jolanda.vannielen@pcpomiddenbrabant.nl) 

U bent van harte welkom om een MR-

vergadering bij te wonen om te kijken of het 

een rol is die bij u past. U kunt dan vooraf 

contact opnemen via boven vermeld mail 

adres. 

 

 

(Nogmaals een herhaalde) 

Dringende oproep Biebeljon 

In de twee vorige 

nieuwsbrieven hebben we 

onderstaande oproep 

gedaan. Gelukkig zijn er al 

twee aanmeldingen. Dank 

daarvoor! Toch hebben we 

nog meer mensen nodig. 

Daarom een herhaalde oproep: 

 

We zijn op zoek naar hulpouders/opa’s en 

oma’s, die het uitlenen willen begeleiden. Het 

betreft de maandag- woensdag- en 

vrijdagochtend van 10.30 – 12.00 uur.  

Lezen is ontzettend belangrijk in de 

ontwikkeling van uw kind. Help ons om dit in 

stand te houden. U kunt zich opgeven bij juf 

Jolanda. 
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 Wist je dat…. 

Er op woensdag 13 november twee 

teams uit groep 8 hebben 

meegedaan met de GEObattle. Zij 

zijn 2e en 3e geworden. Daarmee 

hebben ze twee bosatlassen voor de 

klas gewonnen.  

 

Vacature TSO 

Kom jij ons team versterken?! 

  

Voor ons overblijfteam zijn wij op zoek naar 

enthousiaste mensen die het leuk vinden 

om samen met ons een gezellig, 

ontspannen moment van overblijven weg te 

zetten voor de kinderen van Sonate.  

Ben jij flexibel, enthousiast, een aanpakker 

en beheers jij de Nederlandse taal goed? 

Dan ben jij wellicht degene die wij zoeken! 

Er staat een prima salaris tegenover!  

Lijkt het je wat, of ken je iemand?! Neem 

dan contact op met onze 

overblijfcoördinatrice Nathalie. Zij is te 

bereiken op mailadres: 

nathalie.chantrel@smallsteps.nl 

 

 

 

 

Team Klankhof wenst iedereen een heel fijn 

sinterklaasfeest toe! 

 

 
 

 

 

Nieuws van Sonate 

In verband met veiligheid op het schoolplein 

hebben we besloten dat onze leerlingen niet 

meer mogen ‘rollen’ op het schoolplein of op 

de balustrades. 

 

Te denken valt aan rollende attributen als 

een skateboard, waveboards, oxboards, 

steps, rolschaatsen, skeelers  e.d.  

  

Buiten de schoolpoorten is dit natuurlijk wél 

toegestaan. 

 

Ziekmelden en verlofaanvraag 

Wanneer uw kind ziek is, kan het natuurlijk niet 

naar school. De leerkrachten vinden het fijn 

om dit op tijd te weten. U kunt uw kind 

ziekmelden: 

• Telefonisch 076-5034880 

• Via de app 

• Via de website 

Omdat de leerkrachten niet altijd online zijn, is 

het af te raden de ziekmeldingen via mail te 

doen. 

 

Een aanvraag voor verlof kunt u middels het 

papieren of digitale formulier doen. Het 

papieren formulier kunt u via de leerkracht 

vragen, het digitale formulier vindt u in de 

basissschoolapp. De regels voor het 

toekennen van verlof zijn aangescherpt. In 

onderstaande link kunt u lezen wat de regels 

voor het toekennen en afwijzen hiervan zijn.  

http://rblwest-brabant.a3.nvsotap.nl/wp-

content/uploads/2014/10/richtlijnen-OM-

verlof.pdf 

 

Inloopochtend 

Op dinsdag 10 december is er een 

inloopochtend. Dat betekent dat u met uw 

kind mee naar binnen mag. Uw kind kan u 

laten zien waar het op dat moment mee 

bezig is, hij/zij kan een werkje samen met u 

doen of wil misschien wel even lekker 

voorgelezen worden door u. U bent welkom 

vanaf 8.30 uur. De inloop duurt tot ongeveer 

9.00 uur.  
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Agenda 

6 december Studiedag, kinderen zijn vrij 

10 december Inloopochtend  

13 december 8.30 uur Klankk(hof)fie 

19 december Kerstmusical 

20 december Groep 4 t/m 8 om 12.15 uur vrij 

23 dec – 3 jan 2020 Kerstvakantie 

6 januari 2020 Luizencontrole 

MR 

8 januari 2020 8.30 uur Klank(hof)fie 

10 januari 2020 Nieuwsbrief 

 

  

 

 

 


