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Weerijs-app,
Wil je via je mobiel of tablet op de hoogte blijven van het wel en wee 
op de Weerijs, download dan de Weerijs-app als je die nog niet hebt.
Je kunt deze weekbrief erop lezen en de foto’s van school bekijken.

Jarig
De jarigen van deze weekbrief zijn:
3 jan. Raf Poppelaars groep 5
3 jan. Lars Robbemond  groep 1B/2B
6 jan. Faisal ben Azzouz groep 8 
8 jan. Gina van Dalen groep 4 
13 jan. Hamona Halje groep 4 
Gefeliciteerd !

Hallo allemaal,
Ik wens jullie een heel goed, gezellig, vrolijk en vooral leerzaam 2017 !
Groetjes Juf Els

13 januari 2017

Ouderbijdrage,
De dure december maand is voorbij maar er komen nog meer activiteiten aan waar de ouderbijdrage hard 
voor nodig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan carnaval, de koningsspelen, de Weerijsdag of de schoolreis.
We vragen de ouders die nog niet betaald hebben om hun bijdrage alsnog af te geven bij de leerkrachten of 
over te maken naar het rekeningnummer dat bovenaan elke weekbrief staat. 

Kleuterkleding,
Soms gebeurt er bij de kleuters een ‘ongelukje’ en is er dringend 
een droge broek nodig.
Heeft u thuis nog kleding liggen in de maat van de kleuters 
en u doet er niks mee, 
geef het dan aan de leerkrachten van groep 1-2. Alvast bedankt

Voorlichting schooladvies groep 8,
Ouders/verzorgers van groep 8 opgelet! 
Aanstaande dinsdag is het alweer zover: 
de jaarlijkse voorlichting over het schooladvies en voortgezet onderwijs.
Kortom, alle vragen en moeilijkheden die er zijn over het voortgezet onderwijs komen aan bod. 
Natuurlijk zorgen wij voor de antwoorden.
Ook krijgt u belangrijke documenten op deze avond mee!
Dus samengevat: 
- Dinsdag 17 januari 
- van 17:00 tot 18:00  (welkom vanaf 16:40)
- Presentatie en vraag/antwoord uurtje over het schooladvies en VO
- Voor alle ouders van groep 8.  
Tot dan!  Met vriendelijke groeten, Meneer Hans & meneer Bram



Beste ouders/verzorgers,

De Raad van Toezicht wil jullie informeren over het feit dat de voorzitter van het College van Bestuur, 
Frank van Esch, INOS per 1 januari 2017 gaat verlaten. 
Dit besluit is door de Raad van Toezicht in overleg met Frank genomen. 
Als gevolg van de ontstane financiële problemen en de oorzaken hiervan heeft Frank zich - gedurende een 
time out - in de afgelopen periode bezonnen op zijn positie en rol hierin. 
Tegelijkertijd hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de Raad van Toezicht en Frank. 
We zijn het eens geworden dat Frank gezien de ontstane situatie bij INOS op dit moment 
niet de juiste persoon is om van INOS weer een (financieel) gezonde organisatie te maken.
 
De Raad van Toezicht wil Frank bedanken voor zijn inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van INOS de afge-
lopen jaren en hem voor de toekomst veel succes wensen. 
Een persoonlijk bericht van Frank is tevens bijgevoegd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Gerrit van der Burg,
voorzitter RvT INOS

Persoonlijk bericht over vertrek
 
Beste collega, relatie,
 
In de afgelopen maanden is duidelijk geworden dat INOS in financiële problemen is gekomen, 
waardoor stevige bezuinigingen op korte termijn onvermijdelijk zijn. 
Omdat ik me als bestuurder verantwoordelijk voel voor deze ontstane situatie, 
heb ik mij de afgelopen periode bezonnen op mijn positie en mijn rol hierin.
 
Hoe betrokken ik mij ook voel, 
alles overwegende hebben de Raad van Toezicht en ik het besluit genomen om afscheid te nemen 
en zal ik INOS per 1 januari 2017 verlaten.
 
Op dit moment is de eerste prioriteit om INOS weer (financieel) gezond te maken. 
Ik vind mij daar op dit moment niet de juiste persoon voor.
 
In de afgelopen negen jaar heb ik met veel mensen binnen en buiten INOS mogen samenwerken. 
Via deze mail wil ik iedereen van harte bedanken voor de persoonlijke ontmoetingen en hun betrokkenheid, 
inzet en collegialiteit. Daar kijk ik met veel voldoening en dankbaarheid op terug.
 
Ik betreur de situatie waarin INOS zich nu bevindt en leef mee met alle collega’s die getroffen worden door de 
bezuinigingen. 
Ik gun INOS van harte dat ze snel weer de financieel gezonde organisatie wordt, die zij altijd is geweest. 
Het ga jullie goed.
 
Frank van Esch

Bericht van het Inosbestuur,


