Even Bieproaten
8 April 2021
Vacature
Daar staat ‘ie dan parmantig
D’advertentie in de krant
Op OBS De Walstraschool
Is de directiepost vacant
Het is per 1 augustus
We hebben nog wat tijd
Tot die tijd ben ik er, hoor.
Jullie zijn mij nog niet kwijt
Men zoekt héél zorgvuldig
Naar de passende figuur
Die de school gaat leiden
Voor een mooie lange duur
Iemand met een visie,
die stimuleert en inspireert, gewoon
lekker plezierig…..
En wie je bent? Nog géén idee!
Man, wat zijn we al nieuwsgierig!
De vacature voor de nieuwe directeur staat in het Dagblad van het Noorden. Altijd
spannend zoiets! Wie gaan er allemaal schrijven? En….zit de júiste persoon tussen de
respondenten? ‘Maar natuurlijk’, wil ik haast voorspellen! Het is immers een fijne
vacature. Eentje op een leuke (dorps-)school met een fijn kinderkorps en een dito
team én met betrokken ouders/verzorgers.
Daarbij zijn er plannerijen voor realisatie van nieuwsbouw voor de school. Wat wil je nu
nog meer? Directeur zijn op een, straks, spilsplinternieuwe locatie én met alle
‘ingrediënten’ die hierboven al zijn beschreven. Een prachtkans!
Inzake de nieuwbouwplannerijen is nog niets bekend. Het locatie-onderzoek is
gaande (lees: écht bijna afgerond). Zodra er meer informatie is, horen jullie dat
natuurlijk.
Vanuit MR (d.d. 18 maart 2021)
Lunchpauze:
Vanwege corona verzorgen de leerkrachten de
tussenschoolse opvang. De oudergeleiding van de MR wil
het personeel hiervoor hartelijk danken in de vorm van een
traktatie. (Dit wordt intern georganiseerd).
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MR-verkiezingen:
Alle corona-maatregelen in achtneming is het plan om voor de zomervakantie 2021
de kandidatenlijsten rond te hebben zodat direct na de zomervakantie MRverkiezingen kunnen worden uitgeschreven.
GMR-notulen:
Deze notulen komen in de vergadering ter tafel.
Opdracht interim-directeur:
Heleen Langenbach geeft een toelichting.
OR-gelden:
Vanwege corona heeft de OR veel minder geld uitgegeven aan feesten en uitstapjes.
De OR geeft aan elke groep € 50,- om iets leuks te kopen voor de groep.
Koningsdag en Ultiemdag
In de vorige Bieproaten voegde ik een schema toe met daarin állerhande
vakantiedagen/- weken en margedagen. Gewoon even alles op een rijtje!
Hieronder nóg eens het schema met wat kleine verduidelijkingen in dagen (26 + 27
april).
13 april
23 april
26 april
27 april
3 t/m 7 mei
13 + 14 mei
24 mei
22 juni
12 juli t/m 20 augustus

i.t.t. het jaaroverzicht zijn de kinderen deze dag gewóón
op school
Koningsspelen
Koningsdag (de kinderen zijn vrij)
Ultiemdag (de kinderen zijn vrij → het team heeft een
studie-/margedag)
Meivakantie
Hemelvaart en vrijdag (de kinderen zijn vrij)
2e pinksterdag (de kinderen zijn vrij)
Margedag (de kinderen zijn vrij)
Zomervakantie

Tijdelijke klankbordgroep
Inmiddels hebben zich een aantal ouders/verzorgers aangemeld om deel te nemen
aan de tijdelijke klankbordgroep. Daar ben ik heel blij mee! Ik heb nog twee stoelen
leeg. Wie komen daar op te zitten? Doe je mee? Heel graag! Geef je op door mij een
e-mail te sturen: HeleenLangenbach@ultiemonderwijs.nl
De klankbordgroep gaat mij helpen in een facet van mijn interimopdracht. En
daarvoor heb ik input van ouders/verzorgers nodig. Ik denk er aan om 2 momenten
(digitaal) te organiseren op de avond. De momenten zullen maximaal een uur per
keer van je tijd vragen.
Een hartelijke groet,
Team OBS De Walstraschool
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