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Hallo allemaal,
Wij zijn de nieuwe MR Junior. Ties, Elisa en Floor zijn de nieuwe leden. Vorig jaar
hebben we afscheid genomen van Joost, Angel en Kyra.
Afgelopen vrijdag hebben we voor het eerst dit schooljaar vergaderd. Wij willen jullie
graag elke keer na een vergadering vertellen wat we besproken hebben wat voor
jullie ook belangrijk is.
Binnenkort kunnen jullie op de website en in de maandbrief zien hoe wij ons als MR
Junior voorstellen.
We hebben het vrijdag over allerlei onderwerpen gehad. Van een aantal punten
willen wij jullie nu vertellen wat er besloten is.
Vorig jaar is in de MR Junior gesproken over elk jaar een actie, bijvoorbeeld een
sponsorloop, om geld op te halen voor een goed doel of voor onze school. De juffen
hebben hierover ook met elkaar gesproken en samen is er besloten dat we elk jaar
een actie houden waarbij de helft van het geld naar een goed doel gaat en de andere
helft naar onze school.
Ook is er een beslissing genomen over je jas aan of je jas uit als we buiten aan het
spelen zijn. De kinderen die in groep 7 en 8 zitten mogen zelf beslissen of ze wel of
niet hun jas aan hebben en de kinderen van groep 1 tot en met 6 moeten eerst aan
de juf vragen of zij zonder jas mogen buiten spelen.
Als jullie een onderwerp hebben die je wilt dat we bespreken in de MR Junior, mogen
jullie dit op een briefje schrijven en dan het briefje met je naam en de groep waarin je
zit in de ideeënbus doen. De volgende vergadering zullen we dit dan met elkaar
erover hebben en dan hoor je wat er uit gekomen is.
Als laatste weten jullie allemaal dat juf Christine gaat stoppen met Aan Boord. Nu
moet er een nieuwe directeur komen. Wij zouden het fijn vinden als jullie ook
meedenken over wat jullie belangrijk vinden aan een nieuwe directeur.
Morgenmiddag komen alle juffen hiervoor bij elkaar. Jullie mogen vandaag of morgen
een briefje in de ideeënbus doen waarop jullie schrijven wat jullie vinden wat een
nieuwe directeur moet kunnen. Doen jullie allemaal mee?!

