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Belangrijke data
Carnaval
17-02-2017 (12:00u vrij)
Voorjaarsvakantie
20-02-2017 t/m 24-02-2017

In deze info4all berichten wij u over de komende activiteiten,
huisvesting en personele- en onderwijskundige zaken.
Alweer tijd voor de zesde info4all van dit schooljaar! De midden- en
bovenbouw zit alweer midden in de tweede ronde van de
portfoliogesprekken.

Studiedag

Lustrum 2018

27-02-2017

Volgend schooljaar bestaat de Droomspiegel alweer 10 jaar! Dit moet
uiteraard gevierd worden. Achter de schermen zullen wij (het team in
samenwerking met de OV) starten aan het plannen van de feestelijke
activiteiten

Portfoliogesprekken groepen 1-2
13-03-2017 t/m 24-03-2017

Plan voor het schoolplein
Nu onze kinderen weer helemaal gewend zijn
aan onze locatie “Bosrand” kunnen wij ons
richten op de besteding van de
kerstopbrengsten van de afgelopen jaren.
Inmiddels heeft onze oudervereniging ongeveer 1500 euro gespaard
voor inkleding van het schoolplein van Bosrand. De OV is druk in
onderzoek om te zoeken naar een passende besteding van de
gespaarde gelden.

De lammetjesmarkt en het schoolreisje
Schrijf het op! De datum voor het schoolreisje is bekend! Wij zullen op
woensdag 14 juni 2017 op schoolreisje gaan.
De lammetjesmarkt stond dit jaar gepland op 19 mei 2017. Helaas zal
deze markt dit jaar niet doorgaan.
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Logopedie
Deze week is de directie in overleg geweest met “de praatmaatgroep”.
De praatmaatgroep is een team van 50 logopedisten, gespecialiseerd
in het (vroegtijdig) signaleren, onderzoeken en behandelen van
problemen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Zij bieden
zowel preventieve als curatieve zorg.De praatmaatgroep is een groep
die logopedie verzorgt op locatie. Binnen de IKC gedachte kan de
logopedie een mooie plaats innemen. Zij zullen dan ook vanaf 1 maart
op de Droomspiegel logopedie gaan verzorgen.
Met vriendelijke groet, namens het Team van de Droomspiegel,
Directie de Droomspiegel

Nieuws van de Oudervereniging
Hulpouders gezocht:
Wie komt ons helpen met het versieren voor carnaval?
We hebben op beide locaties hulp nodig.
Woensdag 15 februari 8:30 locatie Marco Polo
Woensdag 15 februari 13:30 locatie Bosrand

Vrijwillige ouderbijdrage, hoe zit dat ook alweer?
De wet bepaalt dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Dus dat betekent dat
je als ouder kunt kiezen of je wel of niet betaalt. De ouderbijdrage is
bedoeld voor extra activiteiten die geen onderdeel uitmaken van het
verplichte lesprogramma op school. Zonder deze bijdrage zou er
bijvoorbeeld geen schoolreis zijn, komt Sinterklaas niet langs en staan
er geen kerstbomen met kerst.
Aan wie betaal ik de ouderbijdrage?
De ouderbijdrage wordt geïnd door de Oudervereniging (OV). Deze
vereniging wordt bestuurd door ouders van de school. Samen met de
leerkrachten organiseren ze de activiteiten op school.
Wat wordt er betaald van de ouderbijdrage?
De ouderbijdrage is €59,50 per kind per jaar. Van dit bedrag wordt
bijna de helft gebruikt voor het schoolreisje. Het Sinterklaasfeest is
ook een grote kostenpost voor de OV. Denk hierbij aan alle kadootjes
en de aankleding van het feest. Andere voorbeelden van activiteiten
die van de ouderbijdrage worden betaald zijn het kerstfeest met alle
versieringen, carnaval en Pasen. De exacte uitgaven kun je vinden in
het jaarverslag van de OV. http://droomspiegel.nl/de_droomspiegel/
geledingen/oudervereniging
De ouderbijdrage is vrijwillig, waarom krijg ik dan toch een
herinnering om te betalen?
De ervaring leert dat minder dan de helft van de ouders betalen na
het eerste betalingsverzoek. Als we het hierbij zouden laten, komen
we heel veel geld tekort voor de activiteiten. Aan het begin van elk
schooljaar is de jaarvergadering van de OV. Ouders kunnen dan
meepraten over de verwachte uitgaven en inkomsten van de OV. Ook
wordt er gestemd over de begroting. Vervolgens is het aan het
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bestuur om die uit te voeren.
Wat gebeurt er als ik niet betaal?
Als het om verplichte activiteiten gaat kan je kind gewoon meedoen.
Schoolreis is echter geen verplichte activiteit en je kind kan dan helaas
niet mee. School zal voor opvang zorgen.
Wat moet ik doen als ik het echt niet kan betalen?
Neem contact op met de directie van school als je de ouderbijdrage
niet kunt betalen. Er wordt dan gekeken naar een oplossing. Geef dit
zo spoedig mogelijk aan, wacht vooral niet tot het schoolreisje!
Heb je vragen of opmerkingen over de ouderbijdrage? Laat het ons
weten! ov@droomspiegel.nl

Nieuws van de Medezeggenschapsraad
Huisvesting volgend schooljaar
In de vorige info4all hebben wij u bericht over de items waar wij als
MR mee bezig zijn. Eén van de grootste onderwerpen op de agenda is
op dit moment de huisvesting en indeling school voor het volgend
schooljaar. Wij zijn samen met directie aan het bespreken wat de
mogelijkheden zijn; wordt het groepen 1 t/m 8 op beide locaties of
toch een splitsing tussen boven- en onderbouw? Of zijn er nog
andere oplossingen? Ook de weg en organisatie naar die indeling
wordt door ons van alle kanten belicht en bekeken. Wat wij als MR als
vertegenwoordiging van onze achterban heel belangrijk vinden is dat
wij worden gevoed door de ouders en leerkrachten met hun ideeën
en vragen. Wij zijn blij dat veel ouders en leerkrachten de afgelopen
periode die moeite hebben genomen. Wij hebben diverse mails
ontvangen en nemen dat allemaal mee in ons uiteindelijke advies.
Wenst u uw gedachten over huisvesting met ons te delen of heeft u
vragen hierover; schroom niet en mail ons! mr@droomspiegel.nl
Portfolio nieuwe stijl
U heeft het vast gemerkt tijdens het portfoliogesprek met uw kind en
zijn/haar leerkracht; het portfolio heeft een andere opzet gekregen.
Niet alleen in technisch opzicht maar zeker ook in inhoudelijk opzicht!
Wij zijn met onze werkgroep van de MR en de werkgroep van de
school aan het kijken wat dit "nieuwe" portfoliogesprek ons brengt;
geeft het ons het inzicht in het kind zoals we die willen hebben?
Voldoet het aan uw verwachtingen en die van het kind? Is de inhoud
voldoende of missen we wat? Kortom, we evalueren deze nieuwe
opzet. Wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar uw mening!
Verbeterpunten, zaken die missen maar ook wat wél goed gaat; we
horen het graag. Deze punten nemen we mee in onze evaluatie. Mail
ons uw ervaring: mr@droomspiegel.nl
Bovenstaande onderwerpen nemen een groot deel van onze agenda in beslag,
maar daarnaast zijn we nog met tal van zaken bezig. Wilt u daarvan op de
hoogte blijven, verwijs ik u graag naar onze pagina op de site. Hier vindt u onze
notulen en de agenda voor komende vergadering.

Vriendelijke groeten,
Jeannette Bogaard. Voorzitter Medezeggenschapsraad
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