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Beste ouders/verzorgers, 
 
Bij deze de nieuwsbrief met alle bijzonderheden van de afgelopen en komende 
periode: 
 
Samenstelling MR volgend schooljaar: 
Op de afgelopen MR-vergadering is besproken hoe de samenstelling van de MR er 
volgend schooljaar uit zal zien. Mirella de Haan heeft zich herkiesbaar gesteld en zal 
opnieuw voorzitter zijn van de MR. Natasja Kamphuis zal aan het einde van dit jaar 
afscheid nemen, haar (o.a. finnaciele) taken zullen worden overgenomen door Petra 
Rikhof-Masselink. Ruben Nijhof blijft MR-lid evenals 3 teamleden. Door de 
aanmelding van Petra en de herkiesbaarheid van Mirella waren er geen 
verkiezingen nodig. We benadrukken graag nogmaals dat alle MR-vergaderingen 
openbaar zijn en u van harte bent om er eens één bij te wonen.  

 
Lerarentekort neemt toe: 
Het team van de Imenhof staakt op 30 mei opnieuw en niet zonder reden. We zijn, 
samen met de PO-raad en de meerderheid van het Nederlandse onderwijzend 
personeel, van mening dat er meer geld nodig is in het onderwijs. O.a. om ervoor 
te zorgen dat het lerarentekort wordt teruggedrongen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment merkt u er misschien nog niet zoveel van, maar we hebben de 
grootste moeite om, op dagen dat er bijvoorbeeld een collega verlof heeft of ziek is, 
vervanging te krijgen. Hierdoor zijn we de afgelopen maanden regelmatig 
genoodzaakt geweest teamleden terug te laten komen op een vrije dag of de groep 
door directie en interne begeleiding over te laten nemen. Hierdoor verhoogt de 
werkdruk binnen ons kleine team. 
Dit probleem is in de MR besproken. Het kan namelijk zo zijn dat we in de toekomst 
genoodzaakt zijn om groepen naar huis te sturen bij gebrek aan inval. In dit geval 
zult u de avond van tevoren of `s ochtends door ons gebeld worden. Dit willen we 
natuurlijk niet! We willen u graag vragen met ons mee te denken over mogelijke 
manieren om dit te voorkomen. Heeft u hier ideeën over, neemt u dan contact op 
met de MR of directie. 
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Bezoek kinderkoor uit Oeganda: 
I.v.m. de staking op 30 mei zal het Oegandese kinderkoor ons op woensdag 13 juni 
bezoeken. U heeft wellicht al een indruk kunnen krijgen door hun aanwezigheid op 
de Verrekijker. Alle groepen zullen worden bezocht en meedoen in zang, trommelen 
en dans. Aan het einde van de dag verzorgen zij een mooi optreden waarbij u 
uiteraard van harte bent uitgenodigd. 

Sylvia Mbabazi is getrouwd met een 
Nederlandse man, maar zij is opgegroeid in 
een dorp in Oeganda. Omdat niet iedereen 
daar de opleidingskansen krijgt die zij heeft 
gehad, heeft ze de stichting UP4US (up for 
us, “kom op voor ons”) in het leven 
geroepen. D.m.v. deze stichting heeft zij een 
basis- en middelbare school kunnen 
realiseren in de buurt van haar geboortedorp, 
zodat meer kinderen goed onderwijs kunnen 
krijgen.  

Wij zullen ons als school inzetten voor de stichting. Dit kunnen we doen door met 
groep 1 t/m 5 schoolspullen in te zamelen. Binnenkort zullen we zorgen voor een 
lijstje van bruikbare spullen. De leerlingen van groep 6 t/m 8 zullen zelf acties 
bedenken om geld op te halen en deze de komende weken uitvoeren. Zo hopen we 
een mooi bedrag in te zamelen. Op 13 juni zal 
er  een marktje zijn waar Afrikaanse spulletjes 
te koop zijn. Ook de opbrengst hiervan komt 
ten goede aan de stichting. 
We houden u op de hoogte en hopen op uw 
steun. Buren, vrienden en familie zijn uiteraard 
mede uitgenodigd voor het optreden en de 
markt rond 11:30/ 11:45 uur. 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.up4s.nl 
 
Avondvierdaagse: 
De Losserse Avondvierdaagse zal plaatsvinden van  
13 t/m 16 juni. Ook dit jaar bieden we onze leerlingen de gelegenheid om de 
Avondvierdaagse (5 kilometer)  
te lopen met De Imenhof. De opgavebrieven zullen binnenkort aan uw kind(-eren) 
worden meegegeven. Deze kunnen in een gesloten envelop, eventueel met het 
bedrag voor de medailles, worden ingeleverd in de oranje Avondvierdaagsebox. 
 U kunt deze vanaf dinsdag 22 mei vinden op de begane 
grond op de kast bij het leerplein en het lokaal van de 
Krekels.  
We hopen dat er weer veel ouders en leerlingen mee 
zullen wandelen.  
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Data: alle data zijn ook te vinden op de website en in schoudercom 
 

vrijdag 25 mei 14:00 maandsluiting in de groep 
 

maandag 28 mei 8:30-9:00 inloopochtend groep 1 
 

woensdag 30 mei staking 
alle leerlingen vrij 

31 mei en 1 juni groep 1 en 2 vrij 
 

31 mei t/m 3 juni schoolreis Vlieland groep 8 
 

4 en 5 juni groep 8 vrij 
 

vrijdag 8 juni 13:30 uur schoolviering 
presentatie: Libellen 

woensdag 13 juni 
 

bezoek kinderkoor Oeganda 
rond 11:30/11:45 uur eindoptreden + markt 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Sanne Groener 
locatieleider 


