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1. Vanuit de MR 
 

Via de MR kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR van de 
Rythmeen bestaat uit drie personeelsleden (Judith Feijen, Erwin Jongbloed en Carmen Pauw) en drie ouders 
(Inge Hekkert, Rik Portengen en Janneke Veldhuyzen). Wij vergaderen ongeveer acht keer per schooljaar. Op 
de website van de school (www.rythmeen.nl > school > medezeggenschapsraad) vindt u daarover allerlei 
informatie: aanvullende informatie over wat de MR precies doet, de vergaderdata, de agenda van de 
vergadering en alle notulen. 

Heeft u vragen of wilt u iets aandragen voor een MR-vergadering? U kunt altijd contact opnemen met de MR 
door te e-mailen naar MR@rythmeen.nl. Bovendien is er tijdens elke MR-vergadering een inloopmoment voor 
ouders. In de agenda van de vergadering staat vermeld van hoe laat tot hoe laat dat is. 

Janneke Veldhuyzen, voorzitter MR 

 

2. Staking vrijdag 15 maart 
 
De bonden hebben de leerkrachten (nu ook van het middelbaar en hoger onderwijs) opgeroepen om op 15 
maart het werk weer neer te leggen. We zijn er nog niet. De problemen in het onderwijs zijn nog dagelijks 
zichtbaar. Jammer, want het vak wat wij uitoefenen is zo leuk! Het is een prachtig beroep om kinderen te helpen 
bij hun ontwikkeling; kennis, vaardigheden en inzichten meegeven zodat ze vol vertrouwen met goede bagage 
de maatschappij in kunnen.  
 
Iedere werknemer in Nederland heeft het recht om te staken. De stakingsoproep is een persoonlijke oproep. 
Met andere woorden: iedereen beslist zelf over actiedeelname. Het is dus een individuele keuze om deel te 
nemen aan de staking. De leerkrachten hebben individueel aangegeven of ze wel of niet gebruik wilden maken 
van het stakingsrecht.  
 
Omdat een groot deel van het team heeft aangegeven achter deze actie te staan 
en op 15 maart te zullen staken, is de school op 15 maart gesloten. 
Wij begrijpen dat het vervelend kan zijn voor ouders die maatregelen voor 
kinderopvang moeten nemen en we hopen dat u niet voor te veel problemen 
komt te staan. 
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3. Aanmelden jongere broertjes/zusjes  

Om een goed overzicht te hebben van de kinderen die de komende jaren op de 
Rythmeen gaan beginnen, verzoeken wij u jongere broertjes en zusjes die nog 
niet zijn aangemeld, zo snel mogelijk op te geven. U kunt daarvoor het 
aanmeldformulier van de website gebruiken (bij downloads). Wanneer u het 
aanmeldformulier van de school heeft gebruikt en hebt ingeleverd, is het niet 
meer nodig het aanmeldformulier van de gemeente ook nog te gebruiken. 

 

 

4. Tennis club Bathmen 
 
Dit schooljaar worden er diverse activiteiten georganiseerd voor alle kinderen van de Bathmense scholen. Zo 
hebben er al activiteiten plaatsgevonden van ABS zwemmen en Zingding.  
Vandaag ontvangt u een aanbod van Tennis club Bathmen.  
 
 
Tennis is een sport voor alle leeftijden, of je nu 4 of 80 bent, het maakt niets uit. Je kan 
altijd tennissen, in de zomer of winter, binnen of buiten. Alles is mogelijk!  
Je kan zelfs op het schoolplein of het speelveldje voor je huis tennissen. Tennis is een 
balsport die je met twee tot vier spelers kunt spelen. Je hebt er een racket en een 
tennisbal voor nodig. Met tennis speel je een wedstrijdje tegen elkaar. Degene die de 
meeste punten heeft behaald, is de winnaar.  Als je even geen zin in een wedstrijdje 
hebt, kun je ook heel leuk samen de bal overslaan. Je kunt het met je vriendjes en 
vriendinnetjes spelen, maar ook met je vader of moeder. Op TC  Bathmen krijg je 4 
trainingen na schooltijd van de trainers Marc IJzerman en Bas Bierhof. 
Samen met andere kinderen uit Bathmen kun je dan lekker op ons park aan de Anna 
van Lintelolaan een balletje slaan. Tot dan! 
 
 
De tennislessen zullen plaatsvinden op de komende woensdagen van 15:30-16:30. 

 10 april  

 17 april 

 24 april 

 8 mei 

 
De kosten die aan de lessen verbonden zijn bedragen €20. 
Tijdens de lessen worden de kinderen ingedeeld in twee groepen, namelijk: 

 Groep 1 t/m 4 

 Groep 5 t/m 8 

 
Aanmelden voor deze activiteit kan tot 1 april via f.broekhuizen@dedorpsschool.nl. In de aanmelding 
vermeldt u de naam en leeftijd van uw kind en de school. Wanneer uw aanmelding goedgekeurd is, krijgt u 
een bevestiging terug via dit emailadres.  
Hierna kunt u de kosten van de activiteit afgeven bij de docent van de klas. Wanneer de betalingen voltooid 
zijn, krijgt u een bevestiging met algemene informatie. Hierna kan uw kind deelnemen aan de activiteit.  
 
Met vriendelijke groeten,  
Femke Broekhuizen 
Pedagogisch medewerker 

 
 

 

mailto:f.broekhuizen@dedorpsschool.nl
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5. Buitenonderwijs 2e ronde. 
 

Eerste Pizzasessie gemist? Geen probleem. U bent van harte welkom bij de 2e ronde! 
Tijdens deze 2e sessie gaan we enkele ideeën verder uitwerken tot concrete plannen die 
op de korte termijn haalbaar zijn en met elkaar inventariseren wat er op langere termijn 
mogelijk zou kunnen zijn.  
Iedereen is opnieuw van harte welkom om zijn/haar bijdrage te leveren aan dit 
bijzondere proces. Ook als u er de 1e keer niet bij kon zijn.  
 

De 2e pizza-sessie is dus op 13 februari, opnieuw van 17.00 tot 19.00 uur (locatie ABS-huus) met als doel een 
concreet plan te maken voor 1 of 2 ideeën die bedacht zijn tijdens de 1e sessie.  
In verband met de te bestellen pizza’s vragen wij je aan te melden voor de 2e pizza-sessie van 13 februari 
door een mail te sturen naar l.muller@rythmeen.nl.  

 

 
6. Vrijdag 15 februari leerlingen vrij 

 
In verband met een Piekdag voor de leerkrachten zijn de leerlingen deze dag vrij. 
 

 
Hartelijke groet, 
Het team van Kindcentrum de Rythmeen 


