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KLEINERF, De Mortel

AFSLUITING LANDENPROJECT
Na de meivakantie zijn alle groepen van ons
Kindcentrum gestart met het thema “Landen”.
In alle groepen werd gewerkt aan verschillende
aspecten van de gekozen landen.
Iedere groep koos een land uit dat gedurende die
weken centraal stond. De kinderen kwamen door
middel van allerlei (leer-)activiteiten meer te weten
over het land, de bevolking en hun cultuur. Ook de
muzieklessen stonden in die weken in het teken van
de landen die de groepen gekozen hebben.

KIJKAVOND
Op dinsdag 28 mei sluiten we het project af met een
kijkavond voor ouders en belangstellenden.
De kijkavond is van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Aansluitend is er een muzikale afsluiting in de grote
zaal van De Sprank waar alle kinderen,
samen met fanfare St.Lucia en onze muziekdocent
Joris de Bont, een optreden verzorgen waarin de
verschillende landen centraal staan. Natuurlijk zijn
alle ouders en andere belangstellenden van harte
welkom om te komen kijken en luisteren.
Welke landen gaan we op die avond presenteren?

Peuterspeelzaal: Nederland.

Groep 1-2:
Peru.

Groep 2-3:
Frankrijk.

Groep 4:
Namibië.

Groep 5-6:
Italië.

Groep 7-8:
Spanje.

PROJECTEN IN MEI - JUNI


Schoolkamp groep 8
Maandag 20 mei - vrijdag 24 mei



Kijkavond landenproject
Dinsdag 28 mei: 18.00 u - 19.00 u



Roefeldag groep 7 - 8
Donderdag 6 juni



Schoolreisjes
Dinsdag 11 juni



Afscheid van Toon, onze conciërge
Woensdag 19 juni



Rapporten
Vrijdag 21 juni



Rapportgesprekken
Vanaf maandag 24 juni

29 mei: STUDIEDAG
donderdag 30 mei
tot en met zondag 2 juni

HEMELVAARTWEEKEND
VRIJDAG 7 JUNI

STUDIEDAG

Informatie verkiezingen GOO-raad

Beste ouders, collega’s van GOO en leden van de (centrale) oudercommissie(s), ondernemingsraad en
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsra(a)d(en),
Graag informeren wij jullie over de nieuwe medezeggenschapsstructuur binnen GOO. Omdat binnen de
kindcentra een integraal aanbod van kinderopvang en onderwijs wordt aangeboden is in de praktijk de
wens ontstaan de medezeggenschap van de kinderopvang en het onderwijs ook integraal
vorm te geven. Dit heeft geleid tot een pilot inhoudende dat reeds op periodieke basis overleg plaatsvindt tussen de Ondernemingsraad ("OR"), de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ("GMR")
en de Centrale Oudercommissie ("COC) op centraal niveau. Ook op lokaal niveau wordt al in
enkele kindcentra gezamenlijk overleg gevoerd tussen de Medezeggenschapsraad ("MR") en de Oudercommissie ("OC").
Er is onderzoek gedaan naar inrichtingsmogelijkheid van de medezeggenschap voor GOO, waarbijadvies is gevraagd aan juristen. GOO en de (centrale) medezeggenschapsorganen hebben zich in de afgelopen maanden gebogen over een nieuwe medezeggenschapsstructuur en een wijze om de reeds bestaande praktijk te formaliseren. Op dinsdag 23 januari 2019 vond in dit kader een
informatiebijeenkomst plaats over de nieuwe medezeggenschapsstructuur voor alle leden van de betrokken medezeggenschapsraden (OR, (G)MR en (C)OC).
Naar aanleiding van de daar op volgende vergaderingen van GOO en de (centrale)
medezeggenschapsorganen is vervolgens de keuze gemaakt om in navolging van de dagelijkse praktijk
over te gaan tot het formaliseren van de integrale werkwijze van de medezeggenschap per 1 augustus
2019.
Voor de te vormen GOO-raad is de verdeling 4-4-4-4 aangehouden. Dat wil het volgende zeggen: 4 leden onderwijspersoneel, 4 leden ouders onderwijs, 4 leden opvangpersoneel, 4 leden ouders opvang.
De volgende personen hebben zich reeds gekandideerd:
mevr. Alda Berkers (personeel onderwijs), mevr. Marian Nijkamp (personeel onderwijs), mevr. J. Snepvangers (personeel onderwijs), dhr. Frans Kappers (personeel onderwijs), dhr. Henk Veneberg
(personeel onderwijs),
mevr. Janneke van de Kerkhof (ouder onderwijs), dhr. Dolf Bakkers (ouder onderwijs), dhr. Christiaan
Corstens (ouder onderwijs),
mevr. Kim van den Bogaard (personeel opvang), mevr. Marjolijn van Sinten, (personeel opvang), mevr.
Carly Piers, mevr. Heidi Snoeks (personeel opvang),
mevr. Maud van den Elsen (ouder opvang),
Als u zich ook kandidaat wilt stellen voor de op te richten GOO-raad kunt u zich melden voor 1 juni
2019 bij de huidige secretaris h.veneberg@gmail.com
Met vriendelijke groeten van
Henk Veneberg,
secretaris GMR - GOO

Inschrijven Kelmoso

Kinderen die mee willen doen met
Kelmoso kunnen zich nog opgeven tot
vrijdag 24 mei 2019.
Formulieren kun je inleveren bij de
groepsleerkracht.

Maandag 10 juni
2e pinksterdag vrij
Auditie productiegroep en korte toneelcursussen Jeugdtheaterschool Annatheater
AUDITIE
Jeugdtheaterschool Annatheater houdt audities voor de theaterproductie die begin oktober 2020
in première zal gaan.
Ben jij gek op theater en niet van het podium weg te slaan? Wil jij graag meedoen in een theatervoorstelling? Kom dan op auditie op 5 juni!
Auditie productiegroep:
Datum: woensdag 5 juni
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
KORTE CURSUS
Toneelspelen is altijd spannend. Je gebruikt je fantasie om allerlei gekke en onverwachte situaties te beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te spelen, je leert ook een heleboel.
Vanaf 6 juni kun je 4 lessen volgen om te kijken of acteren iets voor je is.
Korte cursus kinderen:
Data: donderdag 6, 13, 20 en 27 juni 2019
Tijd: van 16.00 tot 17.00 uur

GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond. Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: 0492-475255, info@annatheater.nl www.annatheater.nl

