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Purmerend, 23 september 2016

Uitnodiging Algemene Jaarvergadering 2016
Op maandag 26 september om 19.30 uur.
Agenda
1. Opening
2. Jaarverslag Ouderraad 2015-2016
3. Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2015-2016
4. Financieel overzicht 2015-2016
5. Begroting 2016-2017
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden
7. Vaststellen Ouderbijdrage en schoolreisjesbijdrage
8. Bezetting Ouderraad en Medezeggenschapsraad
9. Mededelingen
10. Rondvraag
11. Sluiting
Alle jaarverslagen zijn ter inzage op de website. Indien u prijs stelt op een
papieren versie, kunt u deze verkrijgen bij de directie.
Op de avond zelf liggen de financiële overzichten klaar.
Wij nodigen u dan ook van harte uit om deze vergadering bij te wonen.
De koffie en thee staat voor u klaar.
Namens ouderraad en medezeggenschapsraad
Bianca Hodde en Kika Marcelle

Oproep Luizen hulp
Na elke vakantie (5x per schooljaar) wordt uw kind onder handen genomen door hulpouders
die op zoek gaan naar die vervelende jeukende beestjes. Een flink werkje om te doen en
zeker noodzakelijk.
Voor aankomend jaar zijn we nog op zoek naar 2 of 3 moeders/vaders die het bestaande
team kunnen versterken. U kunt zich hiervoor opgeven bij Sabrina email:
wolkje27@gmail.com of bij de leerkracht van uw kind. Sabrina neemt na aanmelding contact
met u op.

Oproep verjaardagskaarten
De leukste dag van het jaar voor een kind is toch zijn/haar verjaardag. Hoe leuk is het dat de
kinderen van ‘t Carrousel al jaren een kaartje van de school krijgen op hun verjaardag. Dit
kaartje werd de afgelopen jaren verstuurd door Sjoukje, de oma van Senna Ruiter uit groep
6. Echter zij heeft voor aankomend schooljaar aangegeven meer te gaan genieten van haar
vakanties, waardoor wij dus op zoek moeten naar een nieuwe vrijwilliger die de kaarten zal
gaan versturen.
Bent u de moeder/vader/oma of opa die het leuk vind om namens de school de kinderen te
verrassen op hun verjaardag, geef u dan nu op bij de leerkracht van uw kind of bij de
directie.

Extra info Schoolzwemmen
In de afgelopen week zijn mij een aantal vragen gesteld m.b.t. het zwemmen. Ik hoop hierop
antwoord te kunnen geven.
Leerlingvolgsysteem
Bij de reguliere zwemlessen wordt een leerlingvolgsysteem gebruikt. Het zwembad moet per
ingeschreven leerling voor dit volgsysteem betalen. Om de kosten voor het schoolzwemmen laag
te houden is besloten de kinderen uit dit systeem te houden. Het is dus niet mogelijk om de
vorderingen van uw kind digitaal in te kunnen zien. Het zwembad probeert hierin tegemoet te
komen, door 2 kijkdagen te organiseren in november en maart-april.
Vrij zwemmen
Leerlingen die zwemmen met de reguliere zwemlessen kunnen in vakanties gratis door oefenen,
omdat deze leerlingen in het leerlingvolgsysteem van het zwembad staan. Aangezien wij daar
geen gebruik van maken, kunnen wij ook niet gratis zwemmen in vakanties.
Welk badje?
Bij de reguliere zwemlessen zijn meerdere badjes (8) die de kinderen moeten doorlopen. Zij
ontvangen bij de overgang van het ene badje naar het andere badje een sticker.
Bij schoolzwemmen zijn er slechts 5 baden. Bad 1,2 en 3 voor leerlingen die zwemmen voor A,
Bad 4 voor leerlingen die oefenen voor B en C en het 5de bad is voor de leerlingen die zwemmen
voor zwemvaardigheden. Het kan dus zijn dat uw dochter/zoon bij de reguliere zwemlessen in
badje 4 aan het zwemmen was en nu in bad 2 aan het oefenen. Uw kind zal verder oefenen op
het niveau waar hij/zij directe aansluiting kan vinden. Bij ons krijgen de kinderen geen sticker bij
de overgang naar een ander bad, wel krijgen zij een andere kleur polsband.
Afzwemmen
Het zwembad zal 2 afzwemmomenten hebben in januari en juli. Indien uw zoon/dochter af mag
zwemmen wordt u hier natuurlijk voor uitgenodigd.

