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Agenda
Maandag 6 t/m vrijdag 10 januari
* Luizencontrole na de vakantie
Vrijdag 10 januari
* 13:00 – 15:00 uur: groep 8 naar Maris
voor techniek. Gratis overblijf.
Maandag 13 januari
* Leerlingenraad (denk aan de lunch!)
* 15.00 – 16.00 uur; gym instuif groep 6, 7, 8
Dinsdag 14 januari
* 10.30 uur; voorstelling Ezelsei groep 1-3
op school
Dinsdag 14 en woensdag 15 januari
* Rapport- en adviesgesprekken groep 8

Start nieuwe (en oude) collega’s door zwangerschapsverlof
Deze week starten meerdere collega’s ter
vervanging van juf Minke en juf Damla.
Op dinsdag zal juf Irma groep 2 gaan doen,
zodat juf Tamara de taak van intern begeleider
van juf Minke deels kan overnemen.
Op donderdag zal juf Kelly in groep 7 staan (ook
ter vervanging van juf Minke). Juf Kelly werkt dan
(tijdelijk) 4 in plaats van 3 dagen.
Op woensdag start meester Cor ter vervanging
van juf Damla. Juf Marja zal extra in de groep zijn
op donderdag. Helaas is meester Cor deze week nog niet beschikbaar
op vrijdag, maar vanaf volgende week is hij er 2 dagen in de week.
Welkom! Fijn dat iedereen zo flexibel is en op deze manier ingezet kan
worden!
Uitslag oudertevredenheidspeiling
Onderzoeksbureau Steda heeft ons
de resultaten van de oudertevredenheidspeiling toegestuurd.
U geeft ons een 7,9.
Een prachtig cijfer. Binnenkort ontvangt u een uitgebreider verslag van
deze vragenlijst!

Donderdag 16 januari
* 08:30 uur: kleuterinformatie ochtend
* Lessen leesmotivatie meester Michel,
groep 3, 4a en 4b
* 10.00 – 11.30 uur; groep 7 en 8 naar
filmhuis; misschien iets later terug!
* 15.00 – 16.00 uur; gym instuif groep 3, 4, 5
Vrijdag 17 januari
* Lessen leesmotivatie meester Michel,
groep 5 en 6
* 13:00 – 15:00 uur: groep 7 naar Maris
voor techniek. Gratis overblijf.
Maandag 20 januari
* Volgende nieuwsbrief komt uit
* 15.00 – 16.00 uur; gym instuif groep 6, 7, 8
* 15.30 – 17.00 uur; MR vergadering
Dinsdag 21 januari
* Ochtend: interne zorgcommissie;
betrokken ouders worden uitgenodigd
* 11.00 – 12.15 uur; groep 8 naar museum
Meermanno met de tram. De groep blijft
na het bezoek over!
* 13.00 – 14.00 uur; overleg overblijf
Woensdag 22 januari
* Start Nationale Voorleesdagen
* Groep 5 en 6: afzwemmen 1e deel C
diploma (geen ouders erbij)
Donderdag 23 januari
* Lessen leesmotivatie meester Michel,
groep 3, 4a en 4b
* 15.00 – 16.00 uur; gym instuif groep 3, 4, 5

Er wordt gestaakt op donderdag 30 en vrijdag 31 januari
De onderwijsbonden hebben nieuwe stakingen afgekondigd op deze twee
dagen, omdat de roep om meer structurele middelen voor het PO nog niet is
beantwoord. Hoe de stakingsdagen ingericht gaan worden is nog niet duidelijk!
De kans is ontzettend groot, dat de school gesloten is. Houd u hier alvast
rekening mee, alstublieft!
Gyminstuif vanaf maandag 13 en donderdag 16 januari
Ook deze periode zal er weer gyminstuif in de gymzaal zijn. Deze keer zowel op
maandag als op donderdag van 15.00 tot 16.00 uur. Op maandag is dat voor de
leerlingen van groep 6, 7 en 8 en op donderdag voor de leerlingen van groep 3, 4
en 5. De leerlingen kunnen alleen deelnemen als zij gymkleding bij zich hebben (na
de instuif hoeft er niet gedoucht te worden).
Als leerlingen zich misdragen of zich niet houden aan de (normale) regels die gelden
tijdens schooltijden en/of de gymlessen worden zij uitgesloten van deelname aan de
gyminstuif.
De leerlingen moeten om 15.00 uur hun jas en tas vanaf de klas mee nemen naar de
kleedkamers. Het is de bedoeling dat zij na de gyminstuif NIET meer de school in gaan en vertrekken via
de buitengymzaal-deur (Mari Andriessenstraat 40). Hier kunt u uw kind ook ophalen als hij/zij niet alleen
naar huis gaat. We vragen ook u om NIET door de school te lopen, als u uw kind van de gyminstuif komt
ophalen! Voor vragen over de gyminstuif kunt u terecht bij meester Willem.
Gedragsregel van de maand:
‘We zorgen goed voor alle materialen en gebruiken ze waarvoor ze bedoeld zijn’

Betalingen
Binnenkort kunt u de volgende facturen ontvangen (het kan zijn dat u deze al betaald heeft):






Busvervoer zwemmen (leerlingen groep 5 en 6 en zwemmers uit de groepen 7 en 8): €22,50.
Dit gaat zoals benoemd om busvervoer. Het zwemmen zelf is gratis.
Ouderbijdrage (€ 25), zoals u weet, is dit vrijwillig. We vragen u deze kosten te voldoen, zodat we dit
geld kunnen besteden aan activiteiten voor de leerlingen.
Nog te betalen overblijfkosten (een aantal van u heeft nog facturen van de overblijf van het
afgelopen jaar open staan).
Werkweek groep 8 (juli)
Schoolreis (groep 1, 2, 3, 4, 6 en 7) en Bewaarde Land (groep 5): €25 (mei)

Heeft uw kind een Ooievaarspas, maar is deze nog niet gescand? U kunt dit laten doen bij meester
Steven (maandag, woensdag, donderdag of vrijdag) . De ouderbijdrage en de schoolreis worden vanuit
de Ooievaarspas betaald.

