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’t Snipke in een nieuw jasje ...

Vanaf vandaag ziet onze nieuwsbrief ‘t Snipke er anders uit dan u gewend bent.
U ontvangt ‘t Snipke ook niet meer per mail maar via de Basisschool App.
Op deze manier proberen wij de informatievoorziening voor ouders zo optimaal
mogelijk te maken. Wij wensen u veel leesplezier!

Versoepelingen corona-richtlijnen: cohortering wordt losgelaten

Het kabinet heeft besloten de geldende richtlijnen in het primair onderwijs te
versoepelen per 26 juni. Zo kan de cohortering (de bubbels) van leerlingen worden
losgelaten, mag er voor groep 8 een afscheid en schoolkamp georganiseerd worden en
mogen leraren weer samen vergaderen. Deze versoepelingen zijn in lijn met de
versoepelingen in de rest van de maatschappij.

Het blijft belangrijk om vaak handen te wassen, afstand te houden en te testen bij
klachten. Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen weer naar school komen.
Ze moeten thuisblijven bij verergering van klachten zoals hoesten, koorts en/of
benauwdheid. Zij laten zich dan testen en blijven thuis in afwachting van de test en het
testresultaat.

Externen, dus ook ouders, mogen weer in het schoolgebouw komen. Hierbij blijft de 1,5
meter tussen volwassenen gelden. Dit is in het schoolgebouw echter onmogelijk te
handhaven tijdens haal- en brengmomenten. Daarom is besloten dat ouders alleen
incidenteel in het schoolgebouw mogen komen, zoals bijvoorbeeld voor een afspraak
met de leraar of voor een vergadering.

http://www.obs-schrijverke.nl


Verder blijft het zo dat wij in het geval van een besmetting op school het dan geldende
protocol van de GGD  volgen.

Huisvesting

Zoals u in de media en via onze Basisschool App hebt kunnen vernemen, zijn er allerlei
ontwikkelingen gaande omtrent de huisvesting van leerlingen van ‘t Schrijverke.
Er is - ook in het komende schooljaar - in toenemende mate sprake van ruimtegebrek
op locatie Luchen. Hiervoor is echter nog geen passende oplossing gevonden. Er is nog
geen besluit genomen door de gemeente en/of het schoolbestuur. Wij houden u op de
hoogte.

Basisschool App

Tip van de dag: Tijdlijn instellen

Wat zijn de voordelen van deze tijdlijn?
Dankzij de tijdlijn hebben gebruikers direct een overzicht van alle berichten uit
verschillende onderdelen! Hiermee zien zij nieuws, push,
klassenboekberichten in één overzichtelijke tijdlijn, gesorteerd op datum.
Vanuit deze tijdlijn kan direct doorgeklikt worden naar de volledige berichten.

Met deze tijdlijn wordt ervoor dat gebruikers via één eenvoudig overzicht alle
binnengekomen berichten snel kunnen teruglezen! Daarnaast blijft het
huidige hoofdmenu intact en direct benaderbaar!

De tijdlijn instellen?
Bij de eerste aanmelding op de App heeft u de vraag gehad of u de tijdlijn wilt instellen.
Als u dat nog niet gedaan heeft kunt u dat alsnog doen.

Open de app en klik op het tandwiel (instellingen) in de linkerbovenhoek. Bij deze
instellingen ziet u het kopje tijdlijn. Hier kunt u de tijdlijn inschakelen en natuurlijk ook
weer uitschakelen.

Via de instellingen knop (in de linkerbovenhoek) kan altijd geschakeld worden tussen de
tijdlijn en hoofdmenu weergave.



Ouderhulp gevraagd

Op vrijdag 16 juli is het zover: Schrijverkesdag!

Deze dag zal in het teken van het thema “Kermis”staan. De kinderen van Centrum
blijven op de eigen locatie. De kinderen van Luchen maken gebruik van de
hockeyvelden.

We zijn op zoek naar ouderhulp!

Wie vindt het leuk om spelletjes te begeleiden, toezicht te houden bij springkussens, te
schminken of de kinderen van iets lekkers te voorzien? Natuurlijk vinden we het ook
heel fijn als me meehelpt met opbouwen en opruimen.

Graag een mailtje sturen naar schrijverkesdag@gmail.com

Belangrijke informatie om te vermelden:
Voor- en achternaam
Locatie
Voorkeur activiteit.

Alvast hartelijk bedankt!

Twee ouders voor de MR gezocht!

Met ingang van het nieuwe schooljaar komen er 2 vacatures vrij voor de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). 1 vacature voor ouders van
locatie Centrum en 1 vacature voor ouders van locatie Luchen of Centrum.

We zoeken ouders die:
● Interesse hebben in het schoolbeleid en schoolregels en hier graag over mee

praten.
● Het leuk vinden om te vergaderen en hiervoor ook de benodigde stukken te lezen.
● Aanwezig kunnen zijn bij de MR-vergaderingen (ongeveer 8x per jaar in de

avonduren).
● Een kritische én open houding hebben.

Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. Je doet
kennis op over de achtergrond van de school van jouw kind(eren) en de
schoolorganisatie. Je doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de
hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of je past juist je elders
verworven kennis op dit terrein toe.

mailto:schrijverkesdag@gmail.com


MR-leden hebben ook recht op scholing, wat zowel over de regels als de praktijk van
medezeggenschap kan gaan. Zo kunt je ook persoonlijk profijt hebben van extra
training en vaardigheden.

Wat is de MR eigenlijk?

De MR is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en personeelsleden
meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar
zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. Wanneer je als ouder in de MR
zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake
brengen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele
leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt zaken waar je zorgen of
ideeën over hebt op de agenda laten zetten. Enkele voorbeelden van zaken waar in de
MR over wordt gesproken: schooltijden, onderwijsaanbod, verdeling studiedagen,
hoogte ouderbijdrage, inrichting schoolplein. Ook actuele onderwerpen zoals
coronabeleid en de huidige huisvestingsproblemen komen aan de orde en zet je je als
MR-lid voor in.

De MR bestaat uit 6 personen: 3x oudergeleding, 3x personeelsgeleding en vergadert
ongeveer 8x per jaar. Een lid van de MR wordt gekozen voor 3 jaar. Je mag je na 3 jaar
wel opnieuw verkiesbaar stellen.

Lijkt het je wat om de MR te komen versterken?
Laat ons dit dan uiterlijk 2 juli a.s. weten. Dit mag per mail: MR@obs-schrijverke.nl.
Wil je meer informatie voordat je besluit om je kandidaat te stellen? Neem dan contact
op met een van onze MR-leden (via MR@obs-schrijverke.nl):
Oudergeleding: Angelique van Bree- van Essen (Luchen), Marianne Mulder-Staaijen
(Centrum) en Sanne Kuijpers (Luchen).
Personeelsgeleding: Rianne van de Kimmenade, Stephanie de Bont en Vera van de
Pas.

Herhaling aanmelden

Is het jongere broertje/zusje van uw kind 3 jaar? En wilt u hem/haar ook aanmelden op
't Schrijverke? Dan kunt u een mail sturen naar info@obs-schrijverke.nl zodat de
aanmelding in gang kan worden gezet.

https://www.jmouders.nl/ouders/?utm_source=ouders&utm_medium=url&utm_campaign=wpk_keywords
mailto:MR@obs-schrijverke.nl
mailto:MR@obs-schrijverke.nl


EXTERNE INFORMATIE

Bibliotheek Dommeldal

De bibliotheek is weer open. Klik hier om informatie van de bibliotheek
te lezen.

Inloopspreekuur CMD

In overleg met Centrum Maatschappelijk Deelname (CMD) is besloten dat er i.v.m.
COVID-19 voorlopig geen inloopspreekuren met Stella Rayer zullen plaatsvinden op
school. Hebt u vragen voor Stella op het gebied van opgroeien en opvoeden, dan
kunt u per mail contact met haar opnemen via s.rayer@geldrop-mierlo.nl of
telefonisch via 06-36098373.

Kies je instrument voor een “We mogen weer prijsje”

Voor de vakantie nog lekker even onderdompelen in muziek? Dat
kan tijdens de speciale korte versie van KIES JE INSTRUMENT!
Gedurende 3 lange lessen probeer je de instrumenten uit; je speelt,
je luistert en je voelt of het bij je past. Blazen, tokkelen, strijken,
roffelen… wat lijkt jou leuk? Klarinet of toch gitaar? Misschien
piano…. of trompet ! Maar slagwerk is ook wel erg gaaf…

Elke les maak je kennis met instrumentengroepen: een les slagwerk en
toetsinstrumenten, een les snaarinstrumenten en een les blaasinstrument voor
leerlingen uit groep 4 en 5 van de basisschool.

Dit alles voor een zonnig prijsje van 30 euro voor 3 lange lessen van anderhalf uur.
Ben jij er ook bij?

Schrijf je in voor de cursus op:
dinsdag 29 juni, 6 en 13 juli 16.30-17.00 uur
Locatie ’t Patronaat, Heer van Scherpenzeelweg 14 Mierlo

Kun je niet op dinsdag? Kijk dan voor andere leslocatie of om aan te melden op:
www.kunst-kwartier.nl

https://www.bibliotheekdommeldal.nl/iguana/www.main.cls?surl=DD_Home
http://www.kunst-kwartier.nl


Stichting Leergeld: kinderen van ouders/verzorger die de financiële middelen niet
hebben om kinderen te laten deelnemen aan culturele activiteiten kunnen een beroep
doen op Stichting Leergeld. Meer informatie https://www.leergeld.nl/geldrop/

Gratis workshops bij Amateutoneel Mierlo

https://www.toneel-mierlo.nl/v2/voorstelling/jeugd/workshop-toneel-theat
er-spelen/

Activiteiten door Leef! voor de groepen 7 en 8

Archery Tag en Paintball op 10 juli 2021.

Lekker lezen op het strand?

Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die nog geen ervaring
hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip! Met de
online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en
luisterboeken op een telefoon of tablet. Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de
selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en download je ze in de online
Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te
worden en ook niet te zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de
spannendste avonturen en voorkom of verhelp je ook meteen een leesachterstand.
Leuk, en handig! Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app.

https://www.leergeld.nl/geldrop/
https://www.toneel-mierlo.nl/v2/voorstelling/jeugd/workshop-toneel-theater-spelen/
https://www.toneel-mierlo.nl/v2/voorstelling/jeugd/workshop-toneel-theater-spelen/
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https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn:Boekntrip_var:EDGmedia_cre:PO_np:Scholencommunicatie2_ex1:Tekstsuggestie_c:eml_sc:emlc

