EXTRA NIEUWSBRIEF 3 – 14 OKTOBER 2019
HULPOUDERS BEDANKT
In groten getale waren gisteren ouders op school, omdat de kinderen en het team hen hadden
uitgenodigd. Ongeveer 60 ouders keken naar de optredens van alle groepen. Een gevarieerd
programma met dans, toneel, gedichten en liedjes. De kinderen en het team hebben het met
plezier voor hen gedaan. Bedankt voor alle hulp die u heeft gegeven en we hopen dat u zich
weer beschikbaar stelt. We waarderen alle hulp! Het is in het belang van de kinderen!
OVERBLIJF
De begeleiding tijdens de lunchpauze blijft een knelpunt. Er is te weinig menskracht
beschikbaar. We doen nog een laatste oproep aan u. We hebben na de herfstvakantie iemand
nodig op de vrijdag in een middenbouwgroep. Van 11.30 tot 12.45 uur. Wie stelt zich
beschikbaar? Of weet u iemand die dit wil doen? Neemt u dan contact op de schoolleiding,
Anne Timmermans of Liza Breedevelt. Er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.
Mocht de bezetting van de overblijfkrachten een probleem zijn, dan zijn we genoodzaakt een
andere keuze te maken. De Oudervereniging heeft i.o.m. de schoolleider naar oplossingen
gezocht en de kosten onderzocht. Als we een professional van Kinderdam inschakelen,
verhogen we hiermee de kosten. Thans wordt een bedrag van 125 euro per kind per jaar
gevraagd. We constateren dat een verhoging van 5 euro nodig is, om de kosten te financieren.
We hopen dat, dit niet nodig is.
STUDIEDAG 28 OKTOBER 2019
De kinderen zijn maandag 28 oktober vrij, vanwege een studiedag van het team.
UITNODIGING INFORMATIEVE THEMA-OUDERAVOND - 30 OKTOBER 2019
De Oudervereniging organiseert voor alle ouders/verzorgers van onze school op woensdag
30 oktober a.s. een informatieve thema-avond.
De avond bestaat uit twee delen:
-19.00u -start thema 1. ‘Les volgens de montessorimethode’
-20.00u -start thema 2 ‘Leuk leren leren – hoe ga je om met huiswerk’
De thema-avond vindt plaats op school en duurt tot ongeveer 21.00uur.
De kinderen krijgen vandaag de uitnodiging mee.
STAKING 6 NOVEMBER 2019!!!
Er is een landelijke onderwijsstaking op woensdag 6 november bepaald. Het team heeft
beslist om aan de staking mee te doen, waardoor de school deze dag gesloten is. De
vakbonden zijn gisteren in overleg met politiek Den Haag geweest, waardoor mogelijk de
staking niet door zal gaan. Houd u echter wel rekening met een gesloten school. Als u geen
opvang voor uw kind heeft, dan kunt u een mail naar de directeur sturen. We willen met u naar
een oplossing zoeken.
MEESTER LUC.
We hebben een gymmeester beschikbaar voor de midden- en bovenbouwgroepen. Hij heet
Luc de Mooij en begint 29-10-2019. Elke dinsdag geeft hij aan deze groepen gymles.

