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Staking personeel
Volgende week zal op veel scholen in Nederland aandacht
gevraagd worden voor de kwaliteit van ons onderwijs. Er zijn
leerkrachten die staken om aanwezig te kunnen zijn bij
manifestaties die in het land plaatsvinden en er zijn collega’s die
daar op een andere manier aandacht voor vragen.
Zoals eerder aangekondigd zal onze school op donderdag 30
januari dicht zijn en op vrijdag 31 januari geven de leerkrachten gewoon weer les.
Via deze link kunt u, als ouder, uw steun laten blijken voor de zorg die er is voor de toekomst van
het onderwijs. Tenslotte gaat het om uw kind(eren). Het is een petitie van ouders om de actie
vanuit het onderwijs te ondersteunen. Dit dus om een statement naar de overheid te maken:
Er moet wat gebeuren!
Er wordt o.a. aandacht gevraagd voor het toenemend aantal leerkrachten te kort, de grootte van
de groepen en de onbevoegde mensen die voor de klas staan.

Schoolreisje
Op 26 juni gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje. Deze week is er wat onduidelijkheid en onrust
ontstaan over het schoolreisje van groep 8. Al vorig schooljaar is besloten dat groep 8 niet meer
op schoolreisje gaat omdat zij op schoolkamp gaan. Dit is tijdens de informatieavond van groep 8
ook aan de ouders uitgelegd. De leerlingen van groep 8 zijn die dag als enige klas op school en
voor hen stond er een dag met gezellige activiteiten op school gepland. Natuurlijk verzorgd en
betaald door school.
Echter, een paar kinderen uit de groep 8 heeft, op eigen initiatief, het plan opgevat geld in te gaan
zamelen om er een extra feestelijke dag van te maken of zelfs een eigen schoolreis te financieren.
Wij waarderen hun enthousiasme en inzet enorm maar willen wel heel duidelijk aangeven dat dit

echt op eigen initiatief was en zeker niet nodig was. Er is gewoon een vastgesteld budget via de
ouderbijdrage en bijdrage schoolkamp beschikbaar om ook voor hen een leuke dag te organiseren.

Studiemiddag
Even een reminder!
Op donderdagmiddag 6 februari is er een studiemiddag voor alle leerkrachten. De leerlingen zijn
om 11.45 uur uit en hebben in de middag geen school. Er is die dag ook geen overblijf.

Nieuwe aanmeldingen
Heeft u een zoon of dochter die in schooljaar 2020-2021 4 jaar wordt?
We vinden het fijn als u uw kind dan alvast komt aanmelden, dan hebben we tijdig zicht op de
groepsgroottes bij de groepen 1-2. U kunt een aanmeldformulier ophalen bij Adrienne van
Beinum. Hartelijk dank!

Schoolfruit
Het schoolfruit wordt nog verzorgd tot aan de voorjaarsvakantie. Daarna is het project afgelopen
en moet u zelf weer voor fruit zorgen op de maandag, woensdag en de vrijdagochtend. De andere
dagen mag natuurlijk ook maar dan is een ander tussendoortje (liga, rijstwafel o.i.d.) ook mogelijk!

Voor op de kalender
Di 28 januari
Do 6 februari
Do 6 februari
Vrij 14 febr
15 t/m 23 februari
Ma 24 februari
Woe 26 februari
Do 12 maart
Vrij 13 maart

Inloopmoment van 8.30 uur – 8.45 uur
Leerlingen vanaf 11.45 uur vrij!
MR vergadering
Continurooster leerlingen om 14.00 uur uit.
Voorjaarsvakantie leerlingen vrij
Intekenen rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Controle hoofdluis
Informatieavond over schooltijden 2020-2021
Informatieochtend over schooltijden 2020-2021

