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Welkom, beste ouders/verzorgers, 
 
Graag uw aandacht voor de volgende mededelingen, 
 
Welkom 
Afgelopen week is Imran Reyouchi begonnen in groep 1a/2a, de groep van Ellen.  
Wij wensen hem een fijne tijd toe op ’t Blokhuus! 
 
Schoolfruit. 
Komende week krijgen de kinderen tomaat, meloen en peer. 
 
Afscheid Sarah van der Meer 
Onderwijsassistente Sarah van der Meer gaat ons per 1 april aanstaande verlaten. Zij heeft 
een baan gevonden bij een kinderdagverblijf in Hilversum. 
Per 1 maart zal ze alleen nog op de maandag en dinsdag werken en dus niet meer op 
woensdag voor groep 1b/2b staan. 
We vinden het jammer dat Sarah weggaat maar wensen haar natuurlijk veel geluk in haar 
nieuwe baan. 
Per 1 maart zal Sasja Elderman, nu nog werkzaam bij de Mini Bush, voor groep 1b/2b staan 
op de woensdag. Per 1 mei komt zij ook op maandag, dinsdag en donderdagochtend als 
Onderwijsassistente ons team versterken. 
 

Mezenkastjes 

De gemeente Nijkerk gaat, samen met de kinderen uit de groepen 6 en 7, aanstaande 

donderdagmiddag nestkastjes voor mezen plaatsen in onze buurt. De kastjes zijn bedoeld 

om mezen te laten nestelen. Mezen eten graag eikenprocessierupsen, we hopen dat door 

deze actie in onze buurt dit jaar weinig last hebben van de (haren van de) 

eikenprocessierups.  

 

MR 

De MR presenteert zich onder deze nieuwsbrief! 

 

Kosten kamp 

In de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2019 werd aangegeven dat 

ouders het fijn vinden als ze al eerder in het jaar de kosten van kamp 

weten. We kunnen u de kosten nu al melden, dit wordt: 

Groep 3 en 4: € 35,00 

Groep 5 t/m 8: € 60,00.   

 
Vakantie 
Volgende week is de Voorjaarsvakantie. We wensen iedereen alvast een fijne 
vakantie toe, we zien iedereen graag weer op 2 maart. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Team ’t Blokhuus   



De MR op ’t Blokhuus 
 
Wat doet de MR eigenlijk? 
De MR bestaat momenteel uit 3 ouders en 3 teamleden van de school. 
De leden van de MR willen de school actief ondersteunen bij het realiseren van een 
plezierige, veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs. De samenwerking 
tussen directie, team en ouders vinden we daarbij van essentieel belang. 
  
Dat betekent dat: 

 We een open aanspreekpunt zijn voor directie, team en ouders. We gaan iedereen de 
komende tijd informeren en zo nodig raadplegen over belangrijke onderwerpen en 
onze werkzaamheden. 

 We altijd zowel de belangen van de schoolorganisatie, het team, ouders en kinderen 
betrekken bij ons initiatief-, instemmings- en adviesrecht. 

 We actief zelf informatie verzamelen, met ideeën komen en (on)gevraagd advies 
uitbrengen. 

 
Over verschillende onderwerpen praat de MR mee. Bijvoorbeeld:  

 de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage 

 vaststelling van de Schoolgids 

 vaststellen of wijzigen van een schoolreglement 

 vaststellen van het schoolplan en zorgplan – hierin staan plannen van de school voor 
de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs 
aan zorgleerlingen 

 de verkeersveiligheid rond de school 

 omgaan met pestgedrag (het pestprotocol) 
 

 
 

Jacqueline Jalving, Annerie Schuiteman, Rob Broeksma 
Hera Lecluse, Elles van der Loo, Simone Severs 



Een korte voorstellingsronde van de huidige MR leden:  
 
Jacqueline Jalving  
Mijn naam is Jacqueline Jalving, ik ben moeder van twee kinderen, Phiene en Benthe, die 
hier beiden op school zitten. Ik werk 16 jaar in het onderwijs, waarvan 1 jaar op ’t Blokhuus. 
Momenteel geef ik les aan groep 6A. 
De reden dat ik mij wil inzetten voor de Medezeggenschapsraad (MR) is dat ik het belangrijk 
vind om als ouder en juf een bijdrage te kunnen leveren aan een goed functionerende school 
voor (mijn) kinderen. Ik verwacht met mijn kennis en ervaring een positieve invloed te 
kunnen hebben op de te nemen beslissingen en de te geven adviezen over allerhande 
onderwerpen die aan de MR worden voorgelegd.  
Mocht u vragen hebben, of iets onder de aandacht van de MR willen brengen, dan kunt u 
altijd contact met mij of een van de andere MR-leden opnemen. 
 
Annerie Schuiteman 
Hallo, mijn naam is Annerie Schuiteman-Luijmes, groepsleerkracht op ’t Blokhuus. Ik woon in 
Harderwijk samen met mijn man en dochter. Momenteel geef ik les aan groep 5 en ik heb in 
mijn voorgaande jaren lesgegeven aan groep 3 en 4. Na jaren fulltime te hebben gewerkt, 
werk ik nu op maandag-dinsdag en woensdag/donderdag. Het werken voor de klas doe ik 
met veel plezier! 
 
Elles van der Loo 
Ik ben Elles, werkzaam als onderwijsassistente op ‘t Blokhuus en zit als afgevaardigde 
namens het team in de MR.  
Naast mijn dagelijkse werk als onderwijsassistente, het runnen van een gezin (inmiddels 
volwassen kinderen die ook op ’t Blokhuus hebben gezeten, maar het blijft topsport) en het 
hebben van vele hobby’s vind ik het fijn om ook op deze manier betrokken te zijn bij ’t 
Blokhuus.  
 
Hera Lecluse 
Mijn naam is Hera Lecluse, ik ben 41 jaar oud en heb vanaf 2010 kinderen op ‘t Blokhuus. Ik 
ben vanaf die tijd actief als overblijfmoeder en ouderraadlid. En sinds ongeveer 2 jaar ook als 
MR lid. De reden voor mij om toe te treden tot de MR is om ook op een ander niveau 
betrokken te zijn bij het onderwijs van mijn kinderen. Meer achter de schermen inzicht te 
krijgen in het reilen en zeilen binnen ‘t Blokhuus. Samen met mijn andere activiteiten geeft 
mij dit een compleet beeld van de school en de mogelijkheid om mee te denken over zowel 
de dagelijkse gang van zaken, als de achterliggende zaken.  
 
Rob Broeksma (voorzitter van de MR) 
Mijn naam is Rob Broeksma, 38 jaar en de trotse vader van Jorn (8), Niel (4) en Kiki (2) 
Broeksma. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als Commercial Sales Manager bij een 
fabrikant van badkamerproducten. In mijn vrije tijd ben ik geregeld in de sportschool te 
vinden en krijg ik energie van het klussen in- en om het huis. 
Ik wens een stabiele MR voor de school waarbij mensen voor een langere periode zitting 
nemen. 
 
Simone Severs (secretaris van de MR) 
Ik ben Simone Severs, ik ben moeder van twee jongens, Tijn (4/5B) en Luuk (1/2A). Ik ben 
werkzaam als projectmedewerker bij het RIVM in Bilthoven. In mijn vrije tijd ben ik regelmatig 
op de tennisbaan te vinden.  
Ik vind het belangrijk om als ouder mijn steentje te kunnen bijdragen aan een veilige, leuke 
en leerzame plek voor onze kinderen. Ik denk dat wij met deze MR al goed op weg zijn om 
dit te creëren. Mocht u vragen of kwesties voor de MR hebben, spreek me gerust aan op het 
schoolplein of in de wandelgangen! 

 


