Datum: 03-09-2020
Beste ouders / verzorgers,

Onze eerste schoolweek op De Zeeridder zit er
op! We hebben een prachtige opening gehad en
wat was het mooi om al jullie kinderen één voor
één binnen te zien komen. De rust heerst in de
klassen, alsof het nooit anders is geweest. We
genieten!
Hieronder weer een heleboel Zeeriddernieuws.
Graag goed doorlezen.

1) Nieuw telefoonnummer!
We hebben eindelijk een vaste lijn op school met bijhorend telefoonnummer: 0164-249001

2) Klassenavond
Wij zijn helaas genoodzaakt de klassenavond van dinsdag 8 september te annuleren, dit i.v.m. de
Coronamaatregelen. Wij vinden dit erg jammer, omdat het een waardevol ontmoetingsmoment is
tussen leerkracht en ouders en ouders onderling. Op 8 september zullen jullie een filmpje
ontvangen van de leerkrachten met informatie over de klas. Wij zijn ook in overleg met elkaar om
iets te bedenken, zodat jullie toch de sfeer van de klas kunnen proeven.
3) Schoolfotograaf
Herinnering: Maandag 7 september komt de schoolfotograaf.
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4) Eerste schoolweken:
Klein fotoverslag

5) Euritmie

“Mijn voeten kunnen praten,
mijn handen kunnen zingen”
*graag losse kleding aan en euritmie (turn)
schoentjes. Deze schoentjes zijn verkrijgbaar in de
meeste schoenenzaken.
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Wij zijn heel blij te kunnen mededelen dat de
kinderen vanaf dinsdag 1 september
Euritmielessen krijgen. Euritmie is een
bewegingskunst die deel uit maakt van het
vrijeschoolleerplan. Voor meer informatie:
https://antroposofie-noord-holland.nl/watis/euritmie/thema-artikel-over-euritmie/19

6) Euritmie juf
Hallo allemaal. Mijn naam is Regina Kom en ik
woon samen met mijn lieve man, (net)
volwassen dochter en ons konijn, een Duitse
reus, waarmee wij allemaal heel graag
knuffelen. Om fit te blijven, zwem ik en doe ik
aan Tai Chi en Qigong. In mijn vrije tijd lig ik
graag in mijn hangmat, maar vind een dagje
weg ook erg leuk. Ik ga op De Zeeridder de
euritmie lessen geven. In Berlijn heb ik de
opleiding tot uitvoerend danser gedaan en in
Nederland, op de Rotterdamse
Dansacademie, de opleiding tot dansdocent
voor klassiek ballet en moderne dans. In 2007
haalde ik mijn PABO diploma en ging ik als
leraar basisonderwijs voor de klas. Ik ben
ontzettend blij een school te hebben
gevonden die van mijn kwaliteiten als danser
gebruik maakt en hoop dat de kinderen net
zoveel plezier in harmonisch bewegen zullen
beleven als ik.

7) Stagiaire + conciërge
Vanaf 7 september zijn er nog twee nieuwe gezichten bij ons op school. Madelief Roelants,
student aan de Vrijeschool PABO, komt haar LIO stage bij ons doen. Zij zal een deel van het
periodeonderwijs in klas 1/2 verzorgen en eveneens haar stageopdrachten in die klas uitvoeren.
Wij zijn heel blij met onze vrijwillige conciërge Albert Jobse. Nu al heeft hij zichzelf onmisbaar
gemaakt door ons te helpen bij alles wat er komt kijken bij het opstarten van een nieuwe schoool.
Albert, bedankt!

8) Ouderhulp
Wij zijn nog op zoek naar een ouder die….
- Voor ons pittenzakjes wil maken 😊
- De bieb wil verzorgen
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9) Ouderbijdrage
Binnenkort zullen jullie een brief ontvangen over de vrijwillige bijdrage van onze school. Juist met
deze bijdrage kunnen wij net dat stukje extra bieden dat ons onderwijs zo bijzonder maakt. Denk
b.v. aan de natuurlijke materialen, de speciale spullen voor de jaarfeesten en de lunch voor de
kleuters. De hoogte van de ouderbijdrage staat op € 200 eerste kind, € 150 tweede kind, € 100
derde kind, enz. Uiteraard zullen wij u één keer per jaar op de hoogte houden van hoe er invulling
is gegeven van deze bijdrage.

10) MR leden
Nu wij officieel een school zijn, hebben wij ook een medezeggenschapsraad nodig.
De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school.
Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of
gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij
het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders
op school te laten helpen. De MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het
schoolbestuur te ontvangen zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid
en weet hoe de school ervoor staat. De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de
hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over
nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school. De MR komt zo’n 8 keer per jaar samen
en één van de MR ouders komt ook in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).

Voor de oudergeleding zijn wij op zoek naar twee ouders die het leuk lijkt mee te denken en te
adviseren bij onze school De Zeeridder. Wij horen het graag! Mochten er meerdere aanmeldingen
binnenkomen, dan zullen er verkiezingen worden gehouden.
Namens het personeel zullen Heidi en Dorthy deelnemen aan de MR.

Hartelijke groeten,
Team De Zeeridder

Worden wie je bent
“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in
de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie, de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe
krachten verrijken.” Rudolf Steiner
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