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Basisschool Het Laar 
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Coronamaatregelen   
Ik heb gewacht met het versturen van dit Prikbord zodat ik u 
direct kan informeren, naar aanleiding van de zojuist gegeven 
persconferentie, over de nieuwe maatregelen en de eventuele 
gevolgen voor het Laar. 
 
Meer aandacht voor de basisregels (van de site van de rijksoverheid)  
Allereerst is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft 
volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. De basisregels 
helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen. 

Onder de basisregels wordt verstaan: 

• Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. 
Ook als je al gevaccineerd bent. 

• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met 
anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. 

• 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en 
anderen. 

• Schud geen handen. 
• Was vaak en goed je handen. 
• Hoest en nies in je elleboog. 
• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in 

binnenruimtes. 

Ook binnen het Laar zullen wij adequaat omgaan met de 
basisregels. Met name de 1,5 m afstand zullen wij o.a. tijdens de 
oudergesprekken/contacten weer toepassen. We vragen u om 
hier volgende week tijdens de 10-min gesprekken ook rekening 
mee te houden. Daarnaast wachten wij het officiële protocol 
van de PO Raad af. In geval van aanvulling/aanpassing van 
maatregelen zal ik u informeren.  

 

 

  

 

 Geplande activiteiten 

  03-11-2021 

Nationaal schoolontbijt 

  30-11-2021 

Studiemiddag team 
Kinderen om 12.00 u vrij 

03-12-2021 

Sinterklaasfeest 

22-12-2021 

Kerstviering 
 

 
 

B6-4all 
(Basics for all) 

Rij 

 Veiligheid                                  
Als de bel gaat gaan we direct 

in de rij staan. 

Respect                                          
Ik houd mijn handen en voeten 
bij me en blijf op dezelfde plek 

in de rij. 

Ontdekken                                 
Naast iedereen is het fijn in de rij.  
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Vorige week informeerde ik u over de positieve besmetting van 
een leerling bij ons op school. Tot nu toe zijn er gelukkig geen 
andere besmettingen uit andere gezinnen bijgekomen.  

Bericht van de OR 

De week voor de herfstvakantie is de ouderraad (OR) na 1,5 jaar 
eindelijk weer fysiek bij elkaar geweest om te vergaderen. Wat is het 
fijn om samen weer te kunnen afspreken om de activiteiten voor 
komend schooljaar af te stemmen. 
Helaas werden we tijdens het plannen van de najaarsactiviteit alweer 
geconfronteerd met oplopende coronabesmettingen, waardoor deze 
activiteit helaas niet door kan gaan.  
 
Wat staat er wel op de planning voor de komende tijd?  
Sinterklaas, Kerst, Pasen en natuurlijk het schoolreisje. Bij elke activiteit 
zullen we als OR samen met school kijken wat er mogelijk is met de dan 
geldende corona-maatregelen. Voor bijna elke activiteit zullen we in 
meer of mindere mate ook hulp nodig hebben van jullie als ouders De 
vraag kan zijn om echt te helpen of dat we materialen nodig hebben. 
Hiervoor zal dan via de diverse groep appgroepen en/of Parro de 
vraag worden uitgezet. 
Laten we er met zijn allen een mooi schooljaar van maken met hopelijk 
veel activiteiten met weinig beperkingen. 
 
Heeft u vragen/opmerkingen? Spreek een van ons dan aan.  Op de 
website van Het Laar staan de namen van alle OR leden.  
 
Groetjes OR- Het Laar 

Vacature oudergeleding MR  

Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school 
plaats voor een nieuw lid van de oudergeleding. De MR is op zoek 
naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor 
deze vacature. 
Het huidige ouderlid, Gerben Nijeboer, heeft aangegeven te stoppen bij de 
MR.  
 
Wat is een MR? 
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee 
over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te 
maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, 
de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De 
MR is daarmee dus iets anders dan de oudervereniging, die het team 
ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op 
de school.  
 
Bij ons op school bestaat de MR uit twee ouders en twee 
personeelsleden. Binnen de oudergeleding van de MR is een plaats 
beschikbaar. 
 

 

 

Kind op maandag 

Week 44: 1-5 nov. 2021 
De vrouw van Potifar, Genesis 
39:7-23 
De schenker en de bakker, 
Genesis 40:1-23 
De dromen van de farao, 
Genesis 41:1-8 

Week 45: 8-12 nov. 2021  
Jozef legt de dromen uit, 
Genesis 41:9-36 
Jozef wordt onderkoning, 
Genesis 41:37-57 
De broers gaan naar Egypte, 
Genesis 42 

Week 46: 15-19 nov. 2021  
Het graan is op, Genesis 43:1-
14 
Weer naar Egypte, Genesis 
43:15-34 
De zilveren beker, Genesis 
44:1-13 

  Nationaal schoolontbijt  

Morgen hoeven de kinderen 
thuis niet te ontbijten…dat 
gaan we gezellig samen op 
school doen. Wilt u een bakje, 
beker, bordje en bestek 
meegeven naar school? 
Graag voorzien van naam.  

 

Rapportage 
oudertevredenheidslijst 

Volgende week ontvangt u 
een korte samenvatting van 
de uitslag van 
oudertevredenheidslijst die u 
voor de vakantie heeft 
ingevuld.   
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Welke bevoegdheden heeft een MR? 
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de 
directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat 
moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). 

Er zijn verschillende soorten beslissingen: 

• die waarover de MR eerst advies moet geven; 
• die waarvoor instemming van de MR vereist is; 
• die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. 

 
Wat vragen wij van u? 

• Interesse in schoolbeleid en schoolafspraken; 
• Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van 
stukken); 
• Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 1x per 6 weken); 
• Een kritische én open houding. 

 
Indien u de MR wilt versterken kunt u dit uiterlijk 10 november kenbaar maken bij de secretaresse 
van de MR, Jeanet van Dam, jvandam@hetlaarwierden.nl. Bij meerdere aanmeldingen zal een 
verkiezing de vervolgstap zijn.  
Voor vragen kunt u ook bij Jeanet terecht of bij één van de andere MR leden: 
Jeroen Snijders – Eelke Heuver – Gerben Nijeboer (verlatend) 

 

Het volgende Prikbord komt uit op dinsdag 16 november.  

Namens het team,          

Kim Zielman 

 

 

 

 

 

 


