Studiedagen en vrije dagen 2019-2020
Eerder heeft u al kunnen zien wat de vakantiedagen voor het
Spectrum zullen zijn in het nieuwe schooljaar. Inmiddels zijn ook de
overige vrije dagen en studiedagen vastgesteld door de MR.
Hieronder een overzicht:

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e paasdag
Meivakantie (inclusief Koningsdag)
Extra week meivakantie (inclusief Bevrijdingsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21-10 t/m 25-10 2019
23-12 t/m 03-01 2020
24-02 t/m 28-02 2020
10-04 2020
13-04 2020
27-04 t/m 01-05 2020
04-05 t/m 08-05 2020
21-05 2020
01-06 2020
20-07 t/m 30-08 2020

Extra vrij
Jaarmarkt
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag

18-09 2019
20-12 2019
17-07 2020

Lesvrij en studiedagen
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Dinsdag
Donderdag

28-10-2019
05-02-2020
22-05-2020
26-05-2020
18-06-2020

Lesvrije week
Zoals al te zien was in de jaarkalender zijn de kinderen de week na Pinksteren ook dinsdag tot en met
vrijdag vrij. Wij als team werken dan wel, maar doordat dit schooljaar een relatief lang jaar is (we
hebben laat zomervakantie) zouden de kinderen anders te veel les krijgen. Vandaar deze vrije week.
Geniet ervan!

Verkeersexamen praktijk
Na het theoretisch verkeersexamen volgt natuurlijk ook het praktisch
verkeersexamen. Alle kinderen van groep 7 hebben hier aan mee gedaan. Best
spannend om dan in je eentje een route te rijden en je aan alle verkeersregels
te houden. Overal tussendoor zitten mensen te kijken of je dat goed doet en
schrijven daar iets over op. Heel knap dan ook dat verreweg de meesten zijn
geslaagd hiervoor. Wie het net niet heeft gehaald krijgt volgend jaar de kans om
het alsnog te halen. Vanaf hier aan iedereen van de groepen 7: gefeliciteerd.

Fietsbeleid
In je basisschooltijd leer je natuurlijk niet alleen fietsen door de verkeerslessen op school. Het begint
vaak al voordat je vier wordt. Samen met je ouders, eerst met zijwieltjes, dan los. Je in het verkeer
begeven is een spannende ontwikkeling. Voor kinderen, maar ook voor de ouders. We hebben op
school, in aansluiting op de verkeerslessen een beleidsstuk Fietsen op school ontwikkeld. Deze komt
vandaag als bijlage mee met de Nieuwsbrief. Goed om te lezen, want daarmee wordt ook duidelijk wat
we van elkaar, school en ouders, mogen verwachten.
Gezocht: nieuwe leden Gemeenschappelijk
Medezeggenschapsraad (GMR)
Geef je op!
Ben je proactief, ga je voor goede kwaliteit van onze scholen en het onderwijs en ben je gemotiveerd
om mee te denken en mee te praten over de gang van zaken binnen Morgenwijzer? Geef je dan op als
GMR-lid! Wij hebben momenteel 2 vacatures voor de oudergeleding en 1 vacature voor de
personeelsgeleding open staan.
Wat is de GMR?
De GMR bestaat uit ouders van leerlingen en leerkrachten (werknemers) en praat over de
beleidsplannen en beleidsvoering binnen de stichting Morgenwijzer.
Het aantal GMR-leden moet een evenredige vertegenwoordiging zijn van ouders en leerkrachten
(werknemers).
Wat doet de GMR?
De GMR is gesprekspartner van het College van Bestuur over alle aangelegenheden op
stichtingsniveau. De GMR krijgt hiertoe vanuit het College van Bestuur inzicht in beleidsstukken ter
informatie, of met het verzoek hierop advies te geven ofwel instemming aan te verlenen.
Daarnaast heeft de GMR initiatiefrecht, kan het zaken bespreken en voorstellen doen. De onderwerpen
die aan de orde komen zijn onder andere: het financiële- en het personeelsbeleid, het strategisch plan,
‘scholen in beweging’, het lerarentekort en de werkdruk.
Hoeveel tijd kost de GMR?
De GMR vergadert gemiddeld zeven keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn (meestal) op
maandagavond van 19:30 uur tot ongeveer 22:00 uur in Alphen aan den Rijn.
Uiterlijk een week voorafgaand aan een vergadering stuurt de secretaris een agenda door met de
daarbij horende stukken/beleidsplannen ter voorbereiding.
Opgeven
Opgeven kan per mail: gmr@morgenwijzer.nl Eventuele vragen kunnen ook via dit mailadres worden
gesteld.
De procedure
Vanaf heden tot 12 juli 2019 kunnen geïnteresseerden zich aanmelden.
Als er op 12 juli 2019 meer geïnteresseerden zijn dan vacatures beschikbaar, zal worden overgegaan
tot het houden van verkiezingen. Hierover word je te zijner tijd uiteraard nader geïnformeerd.
Voor eventuele vragen kan je contact opnemen via mail.
Met vriendelijke groeten, De GMR van Morgenwijzer

Suikerfeest
Als Katholieke school zijn we ook nieuwsgierig naar en open voor andere vormen van religies. Deze
week zijn er best een heel aantal gezinnen die het Suikerfeest vieren. Dat is voor moslimmensen het
afsluitende feest van de Ramadan. Na een maand vasten vieren moslims met familie en vrienden dat
de maand Ramadan voorbij is. Het is een officiële feestdag in onze kalender. Dat betekent dan ook dat
er kinderen niet aanwezig zullen zijn. De precieze dag kan voor verschillende islamitische groepen
anders zijn, omdat ook rekening wordt gehouden met de maanstand. Het Suikerfeest is dit jaar op
dinsdag 4 of woensdag 5 juni. Ik wens iedereen vanaf hier een mooi Suikerfeest!

