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schooljaar 2017-2018
NIO onderzoek groep 8
Staking PO, alle leerlingen vrij!
Wintervakantie

Staking PO op dinsdag 12 december
Eerder heeft u een brief ontvangen waarin uitgelegd stond dat er misschien een staking zou komen van het primair
onderwijs. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het primair onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog
genoeg en komen veel te laat. De overleggen met het ministerie hebben er niet toe geleid dat er meer investeringen
zijn toegezegd, daarom wordt er op dinsdag 12 december opnieuw gestaakt voor een verlaging van de werkdruk en
een hoger salaris. Onze school ondersteunt deze staking. Het aantal groepen dat die dag geen leerkracht heeft is
groot en daarom hebben we besloten die dag geen les te geven. De leerlingen zijn die dag dus vrij. We hopen op uw
begrip.

Groep 3 na de Wintervakantie
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat juf Lucie inmiddels een dochter heeft gekregen. Dit en de grote
afstand van haar woonplaats naar Bergen op Zoom, heeft haar doen besluiten om na haar verlof niet terug te keren
als leerkracht op onze school. Dit vinden we allemaal erg jammer, maar hebben begrip voor de situatie.
Dit betekent ook dat juf Lucie dus niet na de Wintervakantie groep 3 op woensdag en vrijdag overneemt van juf
Marian, die met pensioen gaat. Gelukkig hebben we juf Marian bereid gevonden om dit schooljaar op de woensdag
en vrijdag ochtend in groep 3 les te blijven geven. Dit vinden we erg fijn, zo blijft er continuïteit in groep 3. Voor de
leerlingen verandert er dus niets. Juf Lucie komt gelukkig nog wel een aantal keren bij ons op school voor
ondersteuning in de zorg.

Brengen en halen van leerlingen
We willen u dringend verzoeken om de leerlingen ’s morgens te brengen aan de betegelde kant (het schoolplein) en
ze daar ’s middags ook weer op te halen. Steeds vaker komen ouders met leerlingen langs het grasveld de school
binnen (via de deur met de bel). Deze toegang is alleen bedoeld om onder schooltijd te gebruiken.
Als u ook kinderen op de peuterspeelzaal heeft, kunt u deze wegbrengen nadat u uw kind aan de betegelde kant
heeft afgezet, of u loopt samen met uw kind de school in (na de eerste bel) en loopt dan via de graskant de school
weer uit om naar peuterspeelzaal Olleke Bolleke te gaan.
Behalve voor de leerlingen die logopedie voor schooltijd hebben, blijft de hoofdingang ’s morgens voor schooltijd
gesloten.
Leerlingen die met de fiets komen, zetten hun fiets in het fietsenhok en lopen vervolgens om naar de betegelde
kant. Dat is voor de leerlingen de hoofdingang en –uitgang.

Zwangerschapsverlof juf Loubna
Juf Loubna gaat vanaf de wintervakantie met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door juf Mavis en zij komt as
vrijdag even kennis maken met het team en de leerlingen van de groep. Juf Loubna zal eind mei weer terug zijn op
school.

