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Agenda
22 t/m 26 oktober
29 oktober
4 november
21 november
26 t/m 30 november
5 december

Herfstvakantie
Studiedag (kinderen vrij)
Schoolkerkdienst in de Paaskerk
Studiedag (kinderen vrij)
Facultatieve oudergesprekken
Sintviering

Verkeerssituatie om de school
Van de week ontving ik een mail van één van de buren.
Zulke mails ontvang ik wekelijks, ook zijn er regelmatig gesprekken met buurtbewoners die hun hart willen
luchten.
Dit is de tekst van de laatste mail:
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. Het halen en wegbrengen van kinderen naar en van de school en
het parkeren van ouders en personeel van de school veroorzaakt een verkeersonveilige situatie voor uw leerlingen. Auto’s worden geparkeerd op het kruispunt Dalweg, d’Aulnis de Bourouillaan (verboden om op kruispunten te parkeren) auto’ s worden geparkeerd op de stoepen waardoor moeders met kinderwagens gedwongen
over de weg moeten, auto’s draaien op het kruispunt, dit veroorzaakt een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie voor kinderen die op de fiets naar school gaan en er wordt geparkeerd voor de opritten van Dalweg 10 a en
12 waardoor deze bewoners niet tijdig naar hun werk kunnen.
De school heeft een zekere plicht tot een voor haar leerlingen veilige situatie te creëren, ook in de onmiddellijke
nabijheid van de school. Ik adviseer u een beroep te doen op de ouders van uw leerlingen en op uw medewerkers
om auto’s op de daarvoor aangewezen plaatsen, om de verkeersregels niet te overtreden en de veiligheid voor
kinderen niet in gevaar te brengen.

Voor de zomervakantie heeft de politie Baarn meegekeken hoe de verkeersveiligheid rond school is. Het is dan voor ouders weer even duidelijk
dat er afspraken zijn.
Het zou natuurlijk eigenlijk zo moeten zijn dat we de veiligheid en het
geen overlast willen veroorzaken vanuit eigen motivatie oppakken.
Ter opfrissing nog een keer de afspraken:
 Niet achter een uitrit parkeren
 Niet voor Schmidt en Koelewijn parkeren
 Niet op de stoep parkeren
 Niet voor het hek stilstaan en kinderen uitladen
Kom lekker op de fiets!
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Van de MR
De medezeggenschapsraad (MR) is dit schooljaar gestart in een tijdelijk kleinere bezetting, met twee ouders
(Ellen Postma en Erik Brink) en twee leerkrachten (Maaike Morrenhof en Adriaan Kramer). Voor de zomervakantie hadden we al afscheid genomen van Renneke Florijn, nu van Jan Heimensen. Ook via deze weg
willen we Jan nogmaals bedanken voor zijn inzet de afgelopen drie jaar.
In de eerste vergadering zijn de jaarplanning, de MR begroting en het vergaderrooster vastgesteld, en hebben
we gesproken over het schoolplan en de informatievoorziening naar ouders. Het jaarverslag van de MR over
schooljaar 2017-2018, kunt u lezen in de bijlage.
De volgende vergadering is gepland op woensdag 21 november. Wilt u iets onder de aandacht brengen van
de MR, dan horen wij graag van u. U kunt ons uiteraard altijd aanspreken op het schoolplein of contact opnemen via de mail; maaike.morrenhof@kws-baarn.nl.

Ouderbijdrage

We zitten nu op 20%.
Kunt u
Meldt u dan even bij de betaling: met solidariteitsbijdrage. Met dit bedrag kunnen we gezinnen helpen die
rond moeten komen van een minimuminkomen.
Hoe?
- per kind
- ou
- voor het overblijftoezicht).
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL86RABO0304703540 t.n.v. Koningin Wilhelminaschool iz. Ouderraad. Vergeet hierbij niet de naam en groep van uw kind te vermelden.
Helpt u mee om er ook op dit gebied een goed jaar van te maken?

Met vriendelijke groet,
Het team van de Koningin Wilhelmina School.
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