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Nieuwe groepsnamen 

Zoals al eerder aangekondigd, gaven de kinderen aan dat ze graag een naam voor hun stamgroep 

wilden. In het BuitensteBinnenhof was besloten dat dieren in de stamgroepnamen moesten 

voorkomen en dat de naam zou beginnen met de letter die de stamgroep nu ook al heeft (dus a,b,c 

of d). De stamgroepen hebben de volgende namen gekozen: 

• groep 1/2 B: De Blije Bizons; 

• groep 3/4/5 A: De Avontuurlijke Ara's; 



• groep 3/4/5 B: De Blitse Bijen; 

• groep 3/4/5 C: De Coole Cheeta's; 

• groep 6/7/8 A: De Acrobatische Angwantibo's (zie foto hierboven); 

• groep 6/7/8 B: De Bolle Beren; 

• groep 6/7/8 C: De Chille Cobra's; 

• groep 6/7/8 D: De Dolle Dingo's. 

Wat een leuke, originele namen! We praten dus niet meer over bijv groep 3/4/5 A, maar over de 

Avontuurlijke Ara's. Het zal even wennen en oefenen zijn, maar we hebben er alle vertrouwen in dat 

dit ons gaat lukken. 

Herhaalde oproep: GMR-ouder 

 

Helaas heeft de oproep in de nieuwsbrief van 20 januari geen kandidaat opgeleverd. Vandaar deze 

herhaalde oproep:  

Oproep van PlatOO voor de GMR  

Graag brengen we twee vacatures binnen de GMR onder de aandacht. De vacatures staan open 

binnen het cluster Nuenen & Geldrop – Mierlo en cluster Son & Breugel. 

 Het betreft één vacature binnen de personeelsgeleding en één binnen de oudergeleding. 

De vacature kan ingevuld worden door een lid uit een ander cluster, aangezien de GMR 

schooloverstijgend werkt. Desondanks nodigen we het betreffende cluster nadrukkelijk uit om zich 

te melden als vertegenwoordiger voor de GMR. 

 Personeelslid cluster Nuenen & Geldrop- Mierlo 

De vacature voor de personeelsgeleding vanuit cluster Nuenen & Geldrop- mierlo staat open sinds 1 

januari 2023. 

We doen een oproep aan het personeel van Het Mooiste Blauw, ‘t Schrijverke en de Rietpluim om 

zich aan te melden als lid van de GMR.  De taakomvang van een GMR-lid wordt gewaardeerd met 60 

uren in het taakbeleid. 



In de GMR komen onderwerpen op tafel, die voor het personeel van PlatOO zeer relevant zijn en 

grote invloed kunnen hebben op jullie positie binnen de organisatie. Als lid van de GMR kun je 

meedenken en meebepalen. 

 Ouderlid cluster Son & Breugel 

Onlangs heeft Esther Mantyz aangegeven haar positie binnen de GMR op te geven. We zijn haar 

dankbaar voor haar waardevolle bijdrage in de GMR in de afgelopen jaren! 

Door haar vertrek is er per direct een vacature ontstaan voor een vertegenwoordiger van de 

oudergeleding voor het Cluster Son & Breugel. 

We doen daarom een oproep aan de ouders van BuitensteBinnen en de Ruimte om zich te melden 

als lid van de GMR. 

Huidige samenstelling GMR: 

 Cluster Son en Breugel (BuitensteBinnen, De Ruimte) 

·       Personeel: Rob van de Laarschot 

·       Ouder: vacature per direct 

Cluster Nuenen & Geldrop-Mierlo (Het Mooiste Blauw, ‘t Schrijverke, De Rietpluim) 

·       Personeel: vacature per direct 

·       Ouder: Niek Engbers 

Cluster Asten & Someren (De Horizon, Kleurrijk, De Ranonkel) 

·       Personeel: Mirjam van den Bogaert 

·       Ouder: Guus van Houts 

Cluster Gemert-Bakel & Laarbeek (‘t Einder, De Driehoek, De Kleine Kapitein, Het Klokhuis) 

·       Personeel: Jeroen Emonds 

·       Ouder: John vd Heijden 

Cluster Deurne & Helmond (De Bron, De Hasselbraam en bestuurskantoor) 

·       Personeel: Monique Cortooms 

·       Ouder: Anke Schuurmans 

  

Procedure 

Aanmelding als kandidaat gebeurt bij de afzonderlijke MR’en per mail (mr.naamschool@platoo.nl - 

vb: mr.bron@platoo.nl) aan de voorzitter van de MR.  

Indien er niet meer kandidaten zijn dan zetels, vervallen de verkiezingen. De gestelde kandidaten 

worden geacht te zijn verkozen. De kandidaten, de MR’en en het bestuur worden hiervan op de 

hoogte gebracht. De onderstaande procedure komt dan te vervallen. 

De MR’en communiceren dit aan hun achterban op de door hen gebruikelijke wijze. 

mailto:mr.bron@platoo.nl


Voor vragen over de verkiezingen of meer informatie over de GMR kunt u terecht bij de 

verkiezingscommissie en uiteraard bij de MR of directeur van uw school. 

  

Namens de GMR verkiezingscommissie, 

 

Rob van de Laarschot – personeel OBS Buitenstebinnen-  rob.vandelaarschot@platoo.nl 

Niek Engers – ouder OBS ’t Schrijverke – niek.engbers@platoo-extern.nl 

Vanuit de MR 

 

Beste ouders/verzorgers en personeelsleden,  

  

AGENDA VERGADERING  

Aanstaande maandag 27 maart staat de volgende MR vergadering gepland. Hieronder vinden jullie 

de agendapunten die wij zullen gaan bespreken:  

mailto:rob.vandelaarschot@platoo.nl
mailto:niek.engbers@platoo-extern.nl


  

• Ingekomen berichten  

• Directie  

• Begroting  

• Jaarplan  

• Ouderbijdrage  

• GMR  

 SAMENSTELLING MR  

Zoals we vorig jaar hebben vermeld, hebben we vanwege de fusie een overgangsperiode vastgesteld 

voor de MR. We hebben besloten dat de MR volgend schooljaar uit 4 leden bestaat om de 

functionaliteit te bevorderen. Er treden aan het einde van dit schooljaar 2 ouderleden (Letty en 

Ellen) en 2 personeelsleden (Yvonne en Hanneke) af. De andere MR leden blijven aan in verband met 

de continuïteit.   

Volgend schooljaar treden er wederom leden af (1 ouder en 1 personeelslid – evt herkiesbaar). Er 

worden daarvoor vervroegd verkiezingen uitgeschreven; najaar 2023 in plaats van voorjaar 2024. Op 

deze manier krijgen nieuwe leden, indien gewenst, de kans om voor een langere periode mee te 

lopen en ervaring op te doen in het MR werk.   

En in het schooljaar 2024/2025 treden de laatste twee leden af (evt herkiesbaar) en worden 

daarvoor verkiezingen uitgeschreven conform reglement.   

  

Hiervan zullen we jullie op de hoogte houden.   

Mochten jullie vragen hebben aan de Medezeggenschapsraad, dan stuur gerust een mailtje aan 

mr.buitenstebinnen@platoo.nl  

Letty, Mark, Ellen & Roger - Oudergeleding  

Rob, Yvonne, Hanneke & Marianne - Personeelsgeleding  

mailto:mr.buitenstebinnen@platoo.nl


Zonnebrandproject 

 

Op 11 en 12 juni 2022 stond het dorp in het teken van Son en Breugel samen sterker: een 

evenement met vele bijzondere, hartverwarmende, emotionele en mooie momenten waarbij de 

ziekte kanker centraal stond. Een evenement voor en door de inwoners van Son en Breugel waarbij 

bovendien een enorm geldbedrag is opgehaald van € 101.050,47. Met dit project wil Son en Breugel 



samen sterker een bijdrage leveren aan het verhogen van de bewustwording voor zon, UV-straling 

en huidkanker binnen de gemeente Son en Breugel. Hiertoe zijn o.a. zonnebranddispensers 

beschikbaar gesteld voor alle scholen. Sinds deze week hangen er drie zonnebranddispensers op 

school, die we kunnen gebruiken als het weer hierom vraagt. Nu nog even wachten op een mooi 

zonnetje. 

Vakantierooster 2023-2024 

 

Hieronder het vakantierooster voor volgend schooljaar 2023-2024. De MR heeft hier akkoord op 

gegeven. 

 

Vakanties en vrije dagen 

Eerste schooldag                                 Maandag 28 augustus 2023 



Herfstvakantie                                      Maandag 16-10-2023 t/m vrijdag 20-10-2023 

Kerstvakantie                                       Maandag 25-12- 2023 t/m vrijdag 05-01-2024 

Carnaval                                              Maandag 12-02-2024 t/m vrijdag 16-02-2024 

2e Paasdag                                         Maandag 01-04-2024 

Meivakantie                                         Maandag 22-04-2024 t/m vrijdag 03-05-2024 

Hemelvaart                                          Donderdag 09-05-2024 en vrijdag 10-05-2024 

2e Pinksterdag                                     Maandag 20-05-2024 

Zomervakantie                                     Maandag 08-07-2024 t/m vrijdag 16-08-2024 

  

Voorafgaand aan de vakanties zijn de kinderen op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij! 

Dit zal zijn op: vrijdag 13-10-2023, vrijdag 22-12-2023, vrijdag 09-02-2024, vrijdag 19-04-2024 en 

vrijdag 05-07-2024 

 

Studiedagen 

Tijdens studiedagen hebben alle kinderen vrij: 

●       Dinsdag 12 september 2023 

●       Donderdag 2 november 2023 

●       Maandag 19 februari 2024 

●       Donderdag 28 en vrijdag 29 maart 2024 

●       Woensdag 5 juni 2024 



Korte mededelingen 

 

• Word natuurouder in Son en Breugel! IVN Son en Breugel organiseert begin april een cursus 

voor ouders die het leuk vinden om in natuuronderwijs op de basisscholen te ondersteunen. 

Via deze link, kun je alle informatie vinden. 

• Vanuit de ambitie om een autoluwe school te worden, doen we op woensdag 10 mei (net als 

alle andere scholen in Son en Breugel) mee met de Autoloze Dag. Deze dag is ook het 

startpunt voor het project Op voeten en fietsen naar school. U ontvangt hier binnenkort 

meer informatie over. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ivn.nl%2Fafdeling%2Fson-en-breugel%2Fcursussen-over-de-natuur%2Fnatuuroudercursus-lente-2023%2F&data=05|01|judith.vanderkerk%40platoo.nl|6bfcfb7b6e1a40238b4f08db2951f587|2e839cb116164c39bc9f691bcdaaf27c|1|0|638149204219181988|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=dfiHRlQyzQpPMq0k95F1Q8nBP3mjhfNX1Ys2OukUr3M%3D&reserved=0


Agenda 

 

• Maandag 27 maart: MR-vergadering 

• Dinsdag 28 maart: praktisch verkeersexamen groep 7 

• Dinsdag 28 maart: OR-vergadering 

• Woensdag 29 maart: laatste werkdag Nina. Zij gaat met zwangerschapsverlof.  

• Donderdag 30 maart: theoretisch verkeersexamen groep 7 

• Vrijdag 31 maart: we vieren de verjaardagen van de kinderen die in maart jarig zijn geweest 

• Zondag 9 april: Tinus jarig 

• Maandag 10 april: Tweede Paasdag; kinderen zijn vrij 

• Woensdag 12 april: bezoek onderbouw aan Kasteel Helmond 

• Dinsdag 18 april: IEP- eindtoets groep 8 

• Woensdag 19 april: IEP- eindtoets groep 8 

• Donderdag 20 april: Koningsspelen 

• Vrijdag 21 april: Start meivakantie. Kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij. 
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