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Wat fijn dat we allemaal weer lekker gestart
zijn na de Kerstvakantie!

In dit nummer o.a.:
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DATA

Wij wensen u allemaal een
heel mooi nieuw jaar!

23 januari

MR vergadering

24 januari

Groep 1-2 vrij

11 februari

Studiemiddag
(alle leerlingen zijn

Wilt u er ook in 2020 aan denken dat de afvalberg minder groot wordt door het aantal pakjes drinken te reduceren?
Dankjulliewel!

om 11.45 uit)

Mmm!
Lekker een oliebol
tijdens het lezen!
Ik kan weer iets van mijn
leesbingokaart afstrepen!

Staking?
Ondanks het afsluiten van een nieuwe CAO roepen de bonden AOB,
CNV, AVS en Leraren in Actie hun leden op om te staken op 30 en 31
januari a.s.
De in de CAO overeengekomen loonsverhoging en de besteding van de
eenmalige bedragen die al eerder toegezegd zijn, zijn niet voldoende en
structureel genoeg om het oplopende lerarentekort op te lossen. Maatregelen tegen het lerarentekort zullen onverminderd nodig zijn, om ook in
de toekomst kwalitatief voldoende sterk onderwijs te kunnen geven.
Op dit moment wordt de stakingsbereidheid binnen het team gepeild.
We houden u op de hoogte.

Schoolkrant
Wat was de schoolkrant, die
net voor de kerstvakantie mee
naar huis ging, toch weer
heerlijk om te lezen en
in te kijken!
Dankjewel Claudia voor
je inzet!!

Verlof
Voor Juf Janneke zit haar verlof, na de geboorte
van Sofie, er al weer bijna op. Op donderdag 30
januari zal zij weer gaan werken in groep 3-4.

Nieuws uit groep 3!
Wij kennen alle letters! Wat
een feest hè?!

Juf Roos werkt op 23 januari haar laatste dag,
omdat zij dan mag gaan genieten van haar welverdiende verlof!
Juf Anneke zal op maandag 27 januari starten in
groep 1-2. De ouders van deze kinderen zijn hier
middels een brief over geïnformeerd!

Kijkochtend nieuwe leerlingen
Op woensdag 19 februari zal de ‘open ochtend’ voor nieuwe leerlingen en hun ouders gehouden worden.
Ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind(-eren) zijn die ochtend van harte welkom op de aangekondigde tijd!

