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Agenda 

   

13 t/m 17 juni  Avondvierdaagse 

19 juni   Vaderdag 

23 juni   Weekviering 

24 juni   Nieuwe weekbabbel 

MR verkiezingen 

In de vorige weekbabbel hebben we jullie laten weten dat we een nieuw lid voor de 

MR zoeken. Er hebben zich twee kandidaten aangemeld. Verderop in de weekbabbel 

vertellen zij kort iets over zichzelf. De kinderen krijgen dinsdag een stembiljet mee. 

Hierop kunt u aangeven aan wie u de voorkeur geeft. Voor het kantoor van Alex (in 

het midden van de school) komt een tafel met een stembus, waar u het stembiljet in 

kunt gooien. Graag stemmen voor woensdag 22 juni. Alvast bedankt.    

Rapportgesprekken 

Op de jaarkalender staat op 4 en 5 juli de laatste  

rapportgesprekken gepland. 

Net als voorgaande jaren zijn deze rapportgesprekken  

op eigen initiatief van de  

ouder. 

Bij iedere stamgroep komt 

een intekenlijst te hangen,  

waarop u zich kunt in- 

schrijven. 

Avondvierdaagse 

Maandag 13 juni begint de avondvierdaagse in Veendam. We vertrekken iedere  

avond (maandag, dinsdag en donderdag) bij school om 18.00 uur met uitzondering  

van de vrijdag, dan vertrekken de deel- 

nemers voor de 10 km om 18.30 uur en de  

deelnemers van de 5 km om 19.15 uur  

(ook bij school). 

Zorg dus dat je op tijd op school  

aanwezig bent. 

De deelnemers krijgen maandag weer een  

hesje van school, deze lever je vrijdag aan  

het eind weer in.  Loop je als begeleider  

maar een avond mee, dan lever je het  

hesje aan het eind van de avond weer in bij 

de organisatie.  

LET OP! Op deze hesjes mogen GEEN medailles worden gespeld. 

Wij wensen iedereen veel plezier tijdens de avondvierdaagse. 
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Echt waar 50 Jaar! 

Vrijdag 13 mei was ik jarig en mocht mijn 50e 

verjaardag vieren. Het was een stralende dag 

en we hebben er samen een heel fijn feestje 

van gemaakt. Ik ben heel erg verwend met 

prachtige tekeningen, cadeautjes en heel veel 

lekkers. Dank jullie wel allemaal voor deze fijne 

dag!                                                       Ellen                                                                          

Welkom op school 

Indira, Noor, Otto, Ilse, Nikola, Milan en 

Selma  van harte welkom en veel plezier op  

onze school. 

Sportdag middenbouw groep 3 en 4 

Dinsdag 5 juli hebben de kinderen van groep 3 en 4 een 

sportdag. Ze gaan een spelletjescircuit spelen in het   

thema van de Olympische Spelen. Ze mogen deze dag 

verkleed komen als sporter. De sportdag is bij het Kunst-

grasveld Sportpark Wildervank. We vertrekken om 9.30 

uur en we zullen rond kwart voor twaalf weer op school 

zijn. We zijn op zoek naar ouders die willen rijden. Als je 

kunt rijden, zou jij dit door willen geven aan één van de 

middenbouw stamgroepleiders? Alvast bedankt. 

Vakantielezen 

De middenbouw doet mee aan het project 

‘Vakantielezen’ vanuit de bibliotheek Veendam. Dit jaar 

sluiten we af met een feestje op school. We willen op 

deze manier niet alleen de kinderen, maar ook de     

ouders enthousiast maken. Daarom willen we jullie 

uitnodigen voor woensdag 29 juni van 18.30 uur tot 

19.30 uur. Tijdens deze avond hebben we leuke activi-

teiten, zoals het presenteren van de favoriete boeken, 

vertellen over de landkaart 

en we laten leuke liedjes 

horen. We hopen dat alle       

kinderen en ouders tijdens 

deze feestelijke avond 

aanwezig kunnen zijn. 

Happy Birthday to you…….. 

In juni zijn de volgende kinderen jarig. Van harte gefeliciteerd en 

een fijne verjaardag. 

5 juni   Talha 

5 juni  Lena 

8 juni  Fabian 

11 juni  Merel T. 

15 juni  Jamie 

22 juni  Davy 

22 juni  Dyllan 

29 juni  Atalia 

Vossen en Beren….op stap en op pad  

De Vossen en de Beren zijn samen op stap geweest naar de kinderboerderij. We hebben heel veel dieren gezien, en  

geaaid. We zijn ook op zoek geweest naar de dieren uit het bos van Sneeuwwitje. Samen gingen we op zoek en  

hebben konijntjes, vogeltjes en het paard van de prins gezien.  

Dinsdag 7 juni zijn we samen met de bus op schoolreis geest naar ‘Het Sprookjeshof’ in Zuidlaren. Ook hier gingen  

we op zoek naar Sneeuwwitje en we hebben haar ook gevonden in het sprookjesbos. Ook zijn we in het kabouter  

klim kasteel geweest waar we heerlijk hebben kunnen klimmen en klauteren. Daar krijg je wel lekkere trek van en  

zijn we heerlijk patatjes gaan eten buiten bij de hertjes. We hebben ook nog een mooie groepsfoto gemaakt als af 

sluiting van een prachtig stralende dag.  

Vandaag gaan we op pad naar de bibliotheek. Het is ons even ontgaan om dit duidelijk te communiceren naar  

ouders toe.   Excuus daarvoor. We gaan in de bieb spelletjes doen en de Dassen en de Condors gaan ons daarbij  

helpen. We hebben er heel veel zin in want Wil en Jolanda weten er altijd weer iets leuks van te maken. Als  

bedankje hebben de Vossen en de Beren een cadeautje gemaakt voor de bieb. Wil en Jolanda gaan onze kunst- 

werken vast wel weer ophangen in de bieb. Nieuwsgierig geworden? Breng een bezoekje aan de bieb om alle moois  

te gaan bekijken. 

We willen alle ouders die hebben geholpen hartelijk bedanken voor alle hulp en begeleiding. 

Sportdag voor de Vossen en de Beren. 

Maandag 4 juli gaan de Vossen en de Beren spelletjes  

doen. We gaan naar het sportpark van Wildervank. De  

spelletjes beginnen om 10.00 uur. We gaan daar met  

auto’s naar toe. Ouders die willen rijden en begeleiden  

kunnen zich aanmelden bij Ria, Gerjan en Ellen.  



Verkiezingen nieuwe leden MR 

Pagina 3 
 Babbel 19  jaargang 27 

Graag wil ik me via deze weg aan u voorstellen 

Mijn naam is Henriette Muskee-Apperlo; de moeder van Rink ( gr 1) en Stan (gr 5).  

Ik ben ergotherapeut, cognitief revalidatie therapeut en ben praktijkeigenaar. Ik  

ben HBO geschoold en heb een opleiding op academisch niveau. Sinds dat Stan op  

school is wilde ik graag ondersteunende taken doen voor school en heb toen  

gekozen voor de OAC omdat er geen plekje was in de MR. Al meerdere  

keren heb ik aangegeven dat mocht er een plekje vrijkomen, dat ik graag zou willen  

overstappen. Nu is het moment daar; er ligt een kans want er is een vacature voor  

MR-lid.                                                    

Wat verwacht ik van de MR 

In mijn ogen heeft de MR de taak om ondersteunende feedback en advies te geven over beslissingen die de rode  

draad zijn voor het goed functioneren van een school. Dat beleid gemaakt wordt op basis van goed overwogen  

beslissingen en ideeën gezien vanuit meerdere oogpunten. Ook dat iedere inbreng van hetzij leerkrachten, ouders  

of leerlingen serieus wordt behandeld en wordt teruggekoppeld. 

Mijn inbreng. 

Beroepshalve observeer ik het dagelijks handelen van de mens en zijn omgeving. Ik moet overzien, overstijgend  

denken, vooruit zien en beslissen welke richting op te gaan met welke training, behandeling of oefening zodat de  

mens weer zelfstandig kan zijn in zijn dagelijks functioneren.  

Oorzaak en gevolg spelen een grote rol om dat uit te zoeken, te observeren en daarop een advies uit te brengen  

die goed onderbouwd is. Deze technieken zijn ook in de MR in te zetten. 

Mijn inbreng zal met humor zijn, maar ook serieus, kritisch, met een luisterend oor en kordaat. Ik zal klaar staan  

op momenten dat dit nodig is en durf mensen ergens op aan te spreken. Verder ben ik een persoon die goed te  

benaderen is, laagdrempelig voor zowel jong als oud. 

De MR bestond tot nu toe al een tijd uit twee leerkrachten en twee vaders. Ik denk dat het goed is dat naast de   

twee leerkrachten er een vader en ook een moeder plaatsneemt in de MR. Vaders kijken toch vaak anders tegen  

onderwerpen en aanpak aan, dan moeders.  

Kortom; om eerlijk te zijn denk ik dat ikzelf een hele goede aanvulling zou zijn voor de MR van de  

school. Ook al probeer ik mijn kinderen te leren om nooit jezelf voorop te stellen…deze keer kies ik  

lekker een keer voor mezelf. Kiest u ook voor mij? 

 

Beste kinderen, ouders en medewerkers van "In de Manne", 

Volgens mij is een MR bij uitstek een groep mensen die betrokken zijn bij het wel en wee van de hele school en  

voornamelijk het helpen bijdragen aan een veilige, uitdagende, inspirerende en leuke  

omgeving voor onze kinderen. 

Ik stel me graag beschikbaar om daaraan bij te dragen. Als vader van Tristan (na de  

zomer hopelijk in groep 7) ben ik overdag niet zo vaak op de school, maar ik zal zeker  

mijn ogen en oren (maar ook via e-mail) open houden  

voor suggesties en opmerkingen van andere ouders (Ik ben zeer toegankelijk, dus  

makkelijk te benaderen). 

Een klein beetje over mijn achtergrond: 

- getrouwd, woonachtig in Veendam, 1 kind (Tristan) 

- ik werk in Groningen bij de Rijksuniversiteit, waar ik veel contacten leg tussen de  

   maatschappij en de universiteit voor verschillende projecten; ik geef zelf ook af    

   en toe les op de universiteit en ook op de Hanzehogeschool 

 



- ik ben voetbal trainer bij vv Wildervank en ik geniet ervan om diverse sportieve activiteiten te doen,  

   zoals crossen en wandelen door Borgerswold 

Liefst wordt ik natuurlijk verkozen, maar nog belangrijker is het dat we een goed werkende MR hebben met  

betrokken ouders erin. 

Stem op wie je maar het beste vindt passen, al vast bedankt. 

 

Peter van Kampen 

Verkiezingen nieuwe leden MR (vervolg) 
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OAC 

De ouderadviescommissie heeft vanaf nu een eigen mailadres. Heeft  

u ideeën of opmerkingen over algemene school gerelateerde zaken  

op het terrein van onderwijs, opvoeding, onderwijskundige identiteit  

en/of levensbeschouwelijke identiteit van de school?  

Dan kunt u dit mailen naar: oac.indemanne@gmail.com.  

ij nemen uw opmerkingen mee in de vergadering.  

 

mailto:oac.indemanne@gmail.com
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