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Nieuwsbrief
Leesouders gevraagd

meerdere keren aangegeven, merken wij
regelmatig de gevolgen van het

Voor het lezen met kinderen uit groep 3 en 4

lerarentekort. Op de website

zoeken we nog enkele ouders/opa’s en oma’s

http://lerarentekortisnu.nl/

die willen helpen bij het oefenen met lezen.

wordt het lerarentekort goed zichtbaar

Voor de maandag van 8.30 tot 9.00 uur of

gemaakt. Ook wij ondervinden regelmatig de

voor de donderdag van 8.30 tot 9.00 uur.

gevolgen van dit tekort.

U kunt zich aanmelden bij de leerkrachten
van groep 3 en 4.

Zodoende vinden wij het belangrijk om een
signaal af te geven in Den Haag. We vragen

Korfbal/Voetbal opgave
formulier

een flinke investering in het basisonderwijs,
voor kleinere klassen, meer handen in de klas
en een eerlijk salaris. We trekken samen op

We willen iedereen vragen om uiterlijk

met de vakbonden en de

aanstaande maandag het opgave formulier

werkgeversorganisaties.

voor schoolkorfbal en schoolvoetbal in te
leveren bij de leerkrachten.

Mocht de staking echt problemen geven, dan
kunt u contact opnemen met de directeur.
We zoeken dan samen naar een oplossing.

Datum: 9 februari 2018

Oudercontactavond
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het

Wij hopen dat u onze actie steunt en hopen

definitieve rooster voor de contactavonden op

op uw begrip.

12 en 13 februari.
Ook vindt u het definitieve rooster voor de
verwijsgesprekken van groep 8 op 15, 19 en
20 februari.

Jaargang: 2017-2018

Nummer : 20

De gesprekken voor de kinderen uit groep
7/8 zullen plaatsvinden in de noodlokalen.

Nieuwe leerling
Deze week verwelkomen we Peter Smiet bij
ons op school. Peter komt bij meester

Staken
Op woensdag 14 februari staken de scholen
in het noorden van Nederland. Ook onze
school doet aan deze staking mee. We vinden
het erg vervelend voor u als ouder, maar wij

Harmen in groep 1.
Van harte welkom op onze school. We
wensen Peter een fijne en een plezierige
schooltijd toe!

vragen om uw begrip en willen graag dat u
goed geïnformeerd bent over de reden
waarom wij staken.

Voorleeswedstrijd
Enige tijd geleden hebben we op school een

We maken ons ernstige zorgen over de

voorronde georganiseerd in het kader van de

kwaliteit van het onderwijs. Zoals reeds

Nationale Voorleeswedstrijd. Zoë uit groep 7

heeft deze voorronde gewonnen. Zij mag
namens onze school deelnemen aan de
regionale ronde in Wolvega. Deze
zogenaamde kwartfinale is op
woensdagavond 14 februari. We wensen Zoë
veel succes!

Boekenkast
Hallo, wij zijn Laura en Rosalynn uit groep
6a. Voor plusuur hebben wij als opdracht om
op school een boekenruilkast te organiseren.
Als kinderen dan een eigen boek inleveren,
mogen ze een ander boek uitzoeken en
houden. Daarvoor hebben we boeken nodig
waar we mee kunnen beginnen. Als u
kinderboeken over heeft wilt u ze dan
inleveren bij juf Gonda, de directrice?

Agenda
12 februari

Leerlingenraad

12 februari

Contactavond

13 februari

Contactavond

14 februari

Stakingsdag

14 februari

Regionale ronde
voorleeswedstrijd

15/19/20
Februari

Verwijsgesprekken gr 8

Alvast noteren
24 februari

Voorjaarsvakantie
t/m 4 maart

7 maart

Margedag, leerlingen vrij

2

