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Wijziging schooltijden 2019-2020
Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen de
schooltijden wijzigen. U heeft hierover een
enquête ingevuld. De oudergeleding van de
medezeggenschapsraad heeft n.a.v. de uitslag
hiervan de wijziging goedgekeurd. Dit betekent dat
de kinderen op ma-di-do-vrij om 14:30 uur uit zijn.
Zij hebben op die dagen 45 minuten pauze zodat zij
rustig kunnen eten en voldoende tijd hebben om
buiten lekker te bewegen. Op woensdag zal de
school (net als dit jaar) om 12:15 uur uit gaan.
In het nieuwe schooljaar willen we tegelijk ook de
inlooptijd inkorten omdat we merken dat deze voor
sommige kinderen te lang is. In augustus gaat de
deur voor de kleuters en groep 3 (deze laatste tot
de kerst) om 8:20 open en voor de kinderen uit
groep 4-8 om 8:25 uur.
Groepsindeling 2019-2020
Er wordt nog hard gewerkt aan de groepsindeling
van volgend schooljaar. Het is een hele puzzel in
verband met twee collega's die met
zwangerschapsverlof gaan en minder gaan werken.
Er is nog overleg met het bestuur over de invulling
van (vervangings)vacatures. Zodra het plaatje
compleet is, zullen de kinderen en ouders worden
geïnformeerd (uiterlijk half juni).
Opbrengst Sponsorloop 2019
De opbrengst van de sponsorloop komt al boven de
2600,- euro! Het precieze bedrag is nog niet bekend
omdat er nog steeds envelopjes met geld
binnenkomen. De opbrengst is bestemd voor het
schoolfruit!
Oproep ouders voor de MR
De Medezeggenschapsraad zoekt voor het nieuwe
schooljaar nieuwe ouders die zitting willen nemen
in de nieuwe medezeggenschapsraad die wordt
gevormd (samen met De Zilvermeeuw).
U kunt zich hiervoor opgeven bij de voorzitter
Debby van Schaik via mr@kariboe.nl .

Dodenherdenking 4 mei 2019
Op zaterdag 4 mei zijn leerlingen van De Kariboe
aanwezig geweest bij de dodenherdenking in
Heemskerk. Zij hebben een bloemstuk neergelegd

bij het graf dat de school heeft 'geadopteerd'.
Wat fijn dat er zo'n grote opkomst was ondanks
het feit dat het vakantie was. Complimenten voor
de aanwezige kinderen (en hun ouders)!
Informatie over de Participatieraad Heemskerk
Hierbij willen wij, Joop den Hollander, Johan Rotteveel
en Edmée Meijer, van de gelegenheid gebruik maken
om ons voor te stellen. Sinds vorig jaar zijn wij, als
onafhankelijke burgers van de gemeente Heemskerk,
alle 3 lid geworden van de Participatieraad
Heemskerk. Op dit moment bestaat deze
Participatieraad uit 10 actieve leden, die zich allen
vrijwillig inzetten met als gezamenlijk doel: de
“gevoelde/ervaren” kloof tussen gemeente
Heemskerk en hun burgers proberen te overbruggen.
Eén van de onderwerpen, waar wij als participatieraad
op dit moment mee bezig zijn, is de mogelijkheid voor
de burger om gebruik te kunnen maken van
gemeenteregelingen (denk hierbij aan subsidie voor
kinderopvang / peuterspeelzaal / schoolreisje /
zwemles / zorgverzekering / sport) als er sprake is
van een minimum loon . De vraag die wij ons hierbij
stellen is: “waarom wordt door de burger in
Heemskerk hier zo weinig gebruik van gemaakt”? Om
deze vraag te kunnen beantwoorden zijn wij op zoek
naar burgers die hier gebruik van maken of denken
dat ze hiervoor in aanmerking komen. Tijdens de
koffie-ochtend op 25 juni en tijdens het Zomerfeest op
10 juli zijn wij weer aanwezig en kunt u ons dan
hierover aanspreken.
Onze belangrijkste taak is het adviseren aan de
gemeente Heemskerk hoe zij het beste de
geïnteresseerde burgers kunnen benaderen om hen te
informeren en te betrekken bij hun plannen onder het
motto “burgerparticipatie”: iedere burger moet
ongeacht beperking, afkomst, leeftijd, of inkomen
kunnen meepraten, meedenken en meedoen in onze
samenleving
Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar wij, als
Participatieraad, geloven erin dat er betere plannen
ontstaan op het moment als alle partijen hierbij
betrokken en gehoord worden. Naast contact tussen
burgers en de gemeente is het ook van belang dat
zorg- en welzijnsorganisaties hierbij worden
betrokken. Gezamenlijk in gesprek gaan over
belangrijke thema’s leidt tot optimale informatie en

het kunnen maken van gemotiveerde en breed
gedragen keuzes in gemeentebeleid!
Alle gegevens zullen wij vertrouwelijk verzamelen en
verwerken om het uiteindelijk in een anoniem rapport
te bundelen en dit als adviesrapport aan de gemeente
te kunnen geven.
Mocht u al eerder vragen dan kunt u ons bereiken op
onderstaande emailadressen en/of telefoon
nummers.
Wij hopen u op één van de genoemde datums te
ontmoeten!
Joop Hollander, (joopdenhollander@live.nl en /of 0612231265), Johan Rotteveel (hj.rotteveel@ziggo.nl en
/of 06-25021927) en Edmée Meijer
(edmee21@gmail.com en/of 06-51514963).

In de bijlage vindt u dit bericht in het Turks.

