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Nieuwsbrief
Staken

Oudercontactavond

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het

Op dinsdag 11 en woensdag 12 februari zijn

basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op

de oudercontactavonden. De contactavonden

30 en 31 januari twee dagen staken.

zijn speciaal bedoeld om te praten over de
vorderingen van uw kind. Vorderingen die

Door het neerleggen van onze

worden gemeten d.m.v. het afnemen van

werkzaamheden, willen we een signaal

methode gebonden toetsen en toetsen die

afgeven naar de regering, wij zien dat de

horen bij het leerlingvolgsysteem (Cito). De

lage investeringen ertoe leiden dat de

groepsleerkrachten bespreken met u de

kwaliteit van het onderwijs onder druk staat.

rapportcijfers en u krijgt het rapport mee

Bijvoorbeeld doordat er geen vervangers

naar huis. Wij beschouwen deze avonden als

beschikbaar zijn bij ziekte. Regelmatig vullen

bijzonder waardevol en rekenen weer op uw

wij deze gaten op, doordat leerkrachten

komst.

elkaars groep overnemen of kinderen over
groepen te verdelen. Zo hebben we kunnen

Voor het inplannen van de

voorkomen dat groepen naar huis gestuurd

contactavonden willen we

moesten worden.

graag zo goed mogelijk

Datum: 24
2020
22 januari
november
2019

aan uw wensen tegemoet
Om ons standpunt goed kenbaar te maken,

komen. We willen

gaan we altijd met een aantal teamleden

zodoende alle ouders van

naar de stakingsbijeenkomsten, die door

groep 1 t/m 7 vragen om

onze vakbond georganiseerd worden. Deze

zelf een afspraak in te plannen.

keer zullen een aantal teamleden onze school
vertegenwoordigen bij de stille tocht in

Dit kan via de volgende link:

Groningen.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ld
TAaw99MDWwkySLa5Luiavj73ypNnpkSvmCINrw5E/edit#gid=

Jaargang: 2019-2020

Nummer
18
Nummer::12

0
De contactgesprekken van groep 7B kunnen
alleen in gepland worden op dinsdag 11
februari.
De school is op 30 en 31 januari gesloten.

De contactgesprekken van groep 7A kunnen

Mocht het opvangen van uw kind/kinderen

eventueel ook plaatsvinden op de

echt problemen geven, dan kunt u contact

woensdagmiddag. Heeft dit uw voorkeur, dan

opnemen met de directeur.

kunt u dat aangeven bij de leerkracht.

Wij hopen dat u onze actie steunt en hopen

Zorgt u ervoor dat tussen gesprekken van

op uw begrip.

broertjes en zusjes steeds 10 minuten

tijdsverschil zit? Dit in verband met het lopen

resultaten en bijwerken van onze

naar de volgende klas.

administratie.

Lukt het plannen via het digitale systeem u
niet, dan kunt u altijd even bellen met school,

Oud papier

dan plannen wij de afspraak voor u in.

Maandag 3 februari hebben we weer oud
papier.

Het plannen van het gesprek kan tot
maandag 3 februari. Op vrijdag 7 februari

We verzamelen om 18.25 uur bij de

ontvangt u via de mail het definitieve rooster.

kleuteringang van school.
Het oud papier wordt van 18.30 tot ongeveer

Verwijsgesprekken gr 8

20.00 uur opgehaald.

Voor de kinderen van groep 8 zijn er in deze

We rijden met een kraakperswagen.

periode verwijsgesprekken. Deze gesprekken

Zodoende willen we u vragen geen kinderen

zijn op maandag 3 februari (gr 8b), maandag

mee te nemen bij het ophalen van het oud

10 februari (gr 8a) en donderdag 13 februari

papier. Aangezien de chauffeur

(gr 8a). Bij de oudercontactavond van groep

verantwoordelijk is, wil hij niet dat er

8 zal met name de overgang naar het

kinderen om de vrachtauto heen lopen.

voortgezet onderwijs centraal staan. In deze
groep worden gesprekken van 20 minuten
per gesprek ingepland. Het is de bedoeling

Planning oud papier

dat de kinderen van groep 8 ook bij het

U vindt de planning voor het oud papier tot

gesprek aanwezig zijn.

en met de maand augustus in de bijlage van
deze nieuwsbrief. U wordt 1x in de twee jaar

Ouders van groep 8A en groep 8B kunnen

ingepland om een avond oud papier te lopen.

hun gesprek plannen via de volgende link:

Indien dit niet mogelijk is of u een keer niet
kan, dan is dat geen probleem. We willen u

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IY

dan vragen om zelf vervanging te zoeken bij

QGNt7cWqgSfpCEOd-

een van de ouders die op de reservelijst

Wnw9cZePaNawEOcd7l7xlNLc/edit#gid=0

staat. Ook de reservelijst wordt aangegeven
in de planning.

Leerlingen vrij
Op donderdag 6 februari hebben de
leerlingen vrij. Als team gebruiken wij deze
dag voor het analyseren van al onze toets
2

Wij hebben besloten om wat meer
begeleiding in te plannen per keer. Dit is als
eerste het geval in de maand maart. Vanuit

Agenda

groep 3A zijn er in deze maand een aantal

30+31 januari Stakingsdagen

extra ouders ingepland ten opzichte van een

30+31 januari Open Huis Lindecollege

eerder verspreide indeling. Graag even uw
aandacht hiervoor.

Alvast noteren

Alvast bedankt voor uw medewerking! Van de

3 februari

Oud papier

opbrengst van het oud papier kunnen we elk

5 februari

Open dag Terra College

jaar mooie dingen voor uw kind/kinderen

6 februari

Margedag, leerlingen vrij

realiseren!

11 februari

Contactavond

12 februari

Contactavond

15 februari

Voorjaarsvakantie

Naschoolssportaanbod

t/m 23 februari

We gaan op avontuur!
Heb je zin om met ons op avontuur te gaan?
Kom dan naar de gymzaal van de
Potterstraat.
Kun je aan een liaan slingeren of kun je
tegen een bergwand op klimmen of kun je
van de ene kant van de rivier naar de andere
komen en nog veel meer!
Heb je zin om mee te doen? Kom dan 4
februari om 14.30 uur naar de gymzaal!

Fietssleutel kwijtgeraakt
Tim is zijn fietssleutel kwijtgeraakt. Er zit een
sleutelhanger met een blauw autootje aan.
Heeft iemand hem gevonden? Graag even
melden bij de directeur.
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