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Agenda komende periode
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zondag 25 februari sluitingsdatum invullen enquête
Ma 26 februari t/m 2 maart voorjaarsvakantie
Ma 12 maart ouderbetrokkenheid
Wo 14 maart mogelijke stakingsdag
Wo 21 maart wandelen voor water groepen 7 & 8
Do 29 maart laatste dag inleveren bags2school
Do 29 maart Paasviering
Vr 30 Goede vrijdag vrije dag
Ma 2 april vrij i.v.m. en 2de Paasdag

Ouderenquête 2018
Dank aan de 122 gezinnen die de vragenlijst inmiddels hebben ingevuld. De allerlaatste
herinnering om de enquete in te vullen is zojuist verstuurd aan 75 gezinnen die nog tot zondag
de kans hebben om alsnog de vragenlijsten in te vullen.

Teamnieuws
Juf Simone is afgelopen zaterdag bevallen. Daar waar de
voorspelling was gedaan dat zij en Ruud een tweede dochter
zouden krijgen was de verrassing extra groot dat op de tweede
verjaardag van hun dochter Liz hun zoon Mick is geboren. Een
gezonde jongen van ruim 8 pond. Zij maken het allen prima.

Kledinginzamelingsactie – goede doel
Net als in voorgaande jaren heeft uw kind vorige week een plastic tas mee
naar huis toe gekregen waarin u textiel kunt stoppen en deze kunt
inleveren op school. 80% van wat ingeleverd wordt hergebruikt, de
overige 20% wordt in de recyclingindustrie verwerkt tot bedden, sokken, dekens en
schoonmaaktextiel. Per gewogen kg ontvangen wij 30 cent welke we zullen doneren aan de
stichting Energy 4ALL. U kunt de kleding inleveren tot donderdag 29 maart. U kunt meer lezen
over Bag2school via http://bag2school.nl

Wat kunt u wel inleveren
Goede kwaliteit tweedehands kleding
Lakens
Dekens
Gordijnen
Knuffelbeesten
Schoenen (per paar)
Riemen/ceintuurs
Handtassen
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Wat kunt u niet inleveren
Vuile of natte kleding
Gescheurde of beschadigde kleding
Enkele schoenen
Afgeknipt materiaal
Matten
Tapijten (ook geen vliegende)
Kussens
Dekbedden
Snuisterijen
Bedrijfskleding
Industriële gordijnen / industrieel beddengoed
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14 maart mogelijke stakingsdag
Mogelijk dat wij meedoen met de landelijke stakingsactie
op 14 maart aanstaande. Vanwege een volle agenda van
team en directie hebben we nog onvoldoende kans
gehad om stakingsbereidheid met elkaar te bespreken.
Gezien de hoge nood
http://lerarentekortisnu.nl/
is
deelnemen zeer aannemelijk.
U hoort zo snel mogelijk na de vakantie van ons. We raden
u aan alvast naar mogelijke opvang van uw kind(eren) op
zoek te gaan.

Luizencontroles op maandag
Vanuit de luizenouders nogmaals het verzoek om ingewikkelede kapsels, gel direct na de
vakantie een dagje over te slaan. Dat vereenvoudigt de zoektocht naar ongewenste gasten.

Schooltijden
Bij een aantal ouders leefde het idee dat de school voor een vakantie al om 12.15 uur uit is.
Waar deze verwarring vandaag komt is een groot raadsel. Alleen voor de kerstvakantie en
voor de zomervakantie is dit het geval.

Gediplomeerd
Twee groepen kinderen hebben na een serie lessen
op vrijdagmiddag door Dompvloet gegeven op de
school hun tupediploma behaald. Terecht trotse
blije gezichten van kinderen die veel sneller klaar zijn
met het werk op de computer!

weekprogramma maandag 5 t/m 9 maart
Het programma van de week na de vakantie ontbreekt.
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