
  

                                     

 

Tussen het 

groen 
brengen wij 

talenten tot 
bloei! 

 
 

Jij en stress 
Donderdag 1 september vond de 
algemene ouderavond plaats, waarbij het 
plenaire gedeelte verzorgd werd door 
Yentl Lassche (Flow in Grow) met als 
thema “jij en stress een hersenles”. Het 
was erg fijn te zien dat de opkomst zo 
groot was. 
Heeft u interesse in een boek van Jij en 
stress? Deze zijn vanaf nu weer 
verkrijgbaar bij de directie. 

Aanmelden muzieklessen 
Muziekonderwijs is belangrijk voor iedereen. Het 
heeft veel invloed op de cognitieve, sociaal 
emotionele en creatieve ontwikkeling van leerlingen. 
Ook dit schooljaar verzorgt La Bona Futura weer 
muzieklessen in de naschoolse activiteiten.  
Voor wie: leerlingen uit groep 4-8 
Wat: 10 groepslessen van 30 minuten 
Wanneer: vanaf woensdagmiddag 21 september 
13.30-14.30  
Kosten: € 60,- 
Zelf meenemen: blokfluit en plastic mapje (voor 
stencils) 
Aanmelden via: muzieklessen@labonafutura.nl 
Meld je snel aan, want vol is vol! 
 
 

Schoolbrengweek 

Volgende week is van 12 t/m 16 
september de nationale 
“Schoolbrengweek”. De organisatie 
School op Seef organiseert ieder jaar bij 
de start van het schooljaar een week 
met extra aandacht voor het veilig en 
verantwoord naar school komen van 
kinderen. Wethouder van Ginkel van 
Albrandswaard komt op maandag 12 
september naar de Don Bosco om de 
kinderen te vertellen hoe belangrijk het 
is om lopend of fietsend naar school te 
komen.  
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Aanmelden Don Bosco 
dance 
Op maandag, woensdag en donderdag bieden wij 
Don Bosco dance lessen. 
De aanmelding start vandaag! 
Let op; kleuterlessen zijn verdeeld over  
2022/2023. Let hierop bij de inschrijving. 
 
Middels deze link kunt u uw kind of uzelf voor de 
lessen inschrijven. 
 
Er worden verschillende cursussen gegeven: 
Mini cursus (7 lessen)  € 33,25 (zonder 
theateroptreden) 
Kleuter cursus (10 lessen) € 47,50 (inclusief 
theateroptreden) 
Groep 3 t/m 8 cursus +volwassenen (16 
lessen) €76,- (inclusief theateroptreden) 
 
Bij betaling graag naam van deelnemer en groep 
vermelden. Het lesgeld dient vóór de eerste les 
betaald zijn. 
 
Rekeningnummer: 
NL16INGB0654083827  
Rekeninghouder: 
RVKO 15 Don Bosco Naschoolse activiteiten 
 

mailto:muzieklessen@labonafutura.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp-y6HNaUWaFddCUGcAJ6wSvjxVxuEOhUqk3iAvXSo2sz9zQ/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

 

  

Don Bosco dance (2) 
Het is gewenst om op de dag van dansen makkelijke kleding te dragen.  
Tijdens de danslessen kunnen ouders/verzorgers niet kijken, tenzij er aangegeven wordt 
dat het een kijkles is. 
Graag alleen drinken meenemen naar de dansles. Geen eten! 
(Uitzondering: de kinderen die om 15:15 uur direct starten, kunnen iets kleins meenemen: 
bijv. een stuk fruit) 
De kinderen komen na de les aan de voorkant van de school naar buiten. Brengen is ook 
aan de voorzijde van school. 
 
Bij vragen kunt u mailen naar:  
jufmarindeb@gmail.com 
 
Hieronder vindt u de lesdata: 

Maandag 
inclusief 
theateroptreden 

Woensdag 
minicursus + 
videoclip 

Woensdag 
inclusief 
theateroptreden 

Donderdag 
inclusief 
theateroptreden 

    

07-11-2022 12-10-2022 18-01-2022 10-11-2022 

14-11-2022 19-10-2022 25-01-2022 17-11-2022 

21-11-2022 02-11-2022 01-02-2022 24-11-2022 

28-11-2022 09-11-2022 08-02-2022 01-12-2022 

09-01-2022 16-11-2022 22-02-2022 12-01-2022 

16-01-2022 23-11-2022 08-03-2022 19-01-2022 

23-01-2022 30-11-2022 15-03-2022 26-01-2022 

30-01-2022  22-03-2022 02-02-2022 

06-02-2022  29-03-2022 09-02-2022 

13-02-2022  05-04-2022 16-02-2022 

20-02-2022   23-02-2022 

06-03-2022   09-03-2022 

13-03-2022   16-03-2022 

20-03-2022   23-03-2022 

27-03-2022   30-03-2022 

03-04-2022   06-04-2022 
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Medezeggenschapsraad (MR) 
 
Hieronder stellen de MR leden zich aan u voor. 
 
Mijn naam is Dinja van Leijenhorst. Ik ben de moeder van Evy (groep 6b) en Lynn (groep 3a) 
en zit als ouderlid in de MR. In het dagelijks leven werk ik als leerkracht van groep 6 op een 
basisschool in Rotterdam. Verder houd ik veel van lezen, dieren en buiten zijn. Mochten er 
vragen of zaken zijn die de MR aangaan, schiet mij gerust aan! 
 
Mijn naam is Dick van Dommelen, vader van Dani (groep 3A) en Levi (bijna 2 jaar) en vanaf dit 
jaar mag ik als ouder onderdeel zijn van de MR. Hierin draag ik graag mijn steentje bij om mee 
te praten over het beleid van de Don Bosco. Een veilige school met ruimte voor plezier vind ik 
hierin belangrijk! 
 
Beste ouders, mijn naam is Martijn Willeboer, ik ben de vader van Reinier in 4B en Maurits in 
7B. Ik zit komend jaar voor het 4e jaar in de MR als ouder. In het dagelijks leven ben ik 
adviseur waterkeringen en energieprestatieadviseur. Ik hou mij dus bezig met het droog 
houden van het land en het verduurzamen van woningen. In de MR zal ik het komend jaar de 
rol van voorzitter op mij nemen. Heb je vragen en/of opmerkingen betreffende school dan kun 
je me altijd aanspreken, bellen of appen. 
 
Mijn naam is Rebecca van Holstein en ben op de Don Boscoschool werkzaam als intern 
begeleider. Inmiddels is dit mijn vierde jaar binnen de binnen MR en vervul ik de rol van 
secretaris in de MR. 
 
Mijn naam is Wendy Oudshoorn en ik ben leerkracht van groep 7b op de Don Boscoschool. Ik 
ben werkzaam geweest in de retail en sinds 2019 afgestuurd als leerkracht. Vol enthousiasme 
begin ik aan mijn eerste jaar binnen de MR. 
 
Mijn naam is Annemarie Kronenburg en werkzaam als leerkracht van groep 8b op de Don 
Boscoschool. Ik heb eerder gewerkt in de reclame en marketing, en als communicatieadviseur 
bij diverse organisaties. Ik heb enorm veel zin om vanaf dit schooljaar plaats te nemen in de 
MR. 



 
 

 

Wat is de medezeggenschapsraad  
 
De MR is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over 
het beleid van de school. De grootte van de MR wordt vastgesteld door het aantal leerlingen op 
een school, voor de Don Bosco komt dit neer op 3 ouders en 3 leraren. De MR van de Don 
Bosco vergadert 6-8 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn voor alle ouders van de Don Bosco 
toegankelijk. De data van de vergaderingen, de agenda en de notulen zijn terug te vinden op 
de website van de school. Op verzoek van de MR kan de directie van de school aanschuiven bij 
de vergaderingen van de MR en is de raad een klankbord voor de directie. 
 
De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in 
beleidszaken. Als ouder kan je via de MR in principe elk onderwerp betreffende het beleid van 
de school ter sprake brengen. Een aantal voorbeelden van zaken waar de MR instemmingsrecht 
heeft zijn: 
- de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage 
- vaststelling van de onderwijstijd 
- 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. 
 
Naast zaken waar de MR officieel instemmingsrecht over heeft, mag de MR ook advies 
uitbrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 
- de verkeersveiligheid rond de school 
- huisvesting 
- omgaan met pestgedrag (het pestprotocol) 
 
Als u nog vragen heeft spreekt u dan een van de ouders van de MR aan of stuur een email 
naar MR-donboscoschool@rvko.nl  

Website: 
www.donboscoschool.nl 

Contact: 
010-5015426 

E-mailadres : 
info@donboscoschool.nl 

mailto:MR-donboscoschool@rvko.nl

