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Schoolontbijt
Vanwege de stakingsdag op woensdag 6 november 2019 is het ‘Nationaal Schoolontbijt’ verplaatst naar
donderdag 7 november 2019. We willen dit jaar graag dat alle kinderen zelf een bord en een beker, voorzien van
hun naam, meenemen naar school. Zo kunnen we met elkaar rekening houden met het milieu door zo min
mogelijk wegwerpplastic te gebruiken
De leerlingen van groep 7 en 8 zijn door de burgemeester uitgenodigd om te komen ontbijten op het
gemeentehuis.

Leerkrachtentekort
Waarschijnlijk heeft u via diverse media vernomen dat het leerkrachtentekort in Nederland verder toeneemt. Tot
nu toe lukt het binnen onze stichting nog om de vacatures voor vaste banen in te vullen. Echter, voelen wij dit
tekort al wel duidelijk wanneer we invallers nodig hebben voor bijvoorbeeld een zieke leerkracht; in veel gevallen
is er geen externe vervanging beschikbaar. Tot op heden lukt het ons steeds dit op te lossen met de eigen
leerkrachten, die dan extra komen werken. Wij verwachten dat ook hier de rek op een gegeven moment uit zal
zijn.
Dit kan ertoe gaan leiden dat we in een dergelijk geval moeten vragen de kinderen van die specifieke groep thuis
te laten voor die dag. Uiteraard proberen wij dit te voorkomen, maar willen u bij voorbaat vragen om begrip
wanneer dit het geval zal zijn.

Staking
We kunnen inmiddels melden, dat woensdag 6 november een stakingsdag zal zijn. Onze school zal deze dag
daarom niet open zijn.
Er wordt in het onderwijs gestaakt om aandacht te vragen voor de volgende onderwerpen:
- minder werkdruk;
- voldoende personeel;
- een fatsoenlijk salaris.

Spaaractie: Zespri stickers
Ook dit schooljaar doen we weer mee met de schoolspaaractie van Zespri. We sparen de stickers die op de kiwi’s
zitten. Hiermee ontvangen we per 15 gespaarde stickers een kiwibal. De spaarposter hangt tegenover de kapstok
van de midden- en bovenbouw. Dus spaar de stickers en plakken maar!

Musical Doornroosje Aemstie Alive
Ook dit jaar kun je weer een kaartje winnen voor de musical ‘Doornroosje’ bij Aemstie Alive. Wat moet je hier voor
doen?
-

Maak een poster over Doornroosje op A3 of A4 papier. Je mag kleuren, verven, knippen en plakken;
Lever je poster in bij je juf of meester voor 10 januari 2020;
Win je 1 van de 10 kaartjes? Dan mag er een volwassene met je mee op 25 januari 2020.
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