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Maandag
Dinsdag
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Vrijdag

22 januari
23 januari
24 januari

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

27 januari
28 januari
29 januari
30 januari
31 januari

19:00 uur AC
Studiemiddag (thema voorbereiding) – de kinderen zijn ’s middags
vrij.
19:30 uur vervolgavond activiteiten buiten school

Stakingsdag – zie onder
Stakingsdag – zie onder

Vervolg ouderavond 26 mei
Op donderdag 23 januari zal om 19:30 uur de vervolgavond starten die er vorig schooljaar is
afgesproken. De avond van vorig schooljaar is toen gehouden vanwege de groepsdruk in
sommige groepen. Er zijn toen afspraken gemaakt en er is verder actie ondernomen.
We willen m.n. de ouders vanuit de groepen 5 t/m 8 bij deze uitnodigen om de 23e aanwezig te
zijn om even terug te kijken, hoe gaat het nu en vooral hoe gaan we verder.

Extra schoonmaak
Wat fijn! In januari kunnen we starten met de extra schoonmaak in school. De ouders die zich hiervoor
hebben opgegeven hebben inmiddels een mail ontvangen met data. Jessica de Jong heeft er een mooi
schema van gemaakt, dank je wel Jessica!
Dit betekent dat op dinsdag 21 januari de eerste groep aan de beurt is; dit zijn: Anita de Jong, Marjon
Veltink, Mandy Weiden en Pien Pouwels.
Alvast bedankt , dames!
Vuurwerk - vervolg
De meeste herstelwerkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd en een aantal ‘daders’ hebben hierin zelf
actie ondernomen – super!
D.m.v. gesprekken met ouders en leerlingen is het wel redelijk duidelijk geworden hoe alles Oudjaarsdag
in zijn werk is gegaan. Voor wie zich nog niet heeft gemeld geldt dat ze nog een week de gelegenheid
krijgen, daarna wordt de ‘puzzel’ toegevoegd bij de aangifte.
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30 en 31 januari – oproep landelijke stakingsdag
De grote onderwijsbonden hebben opgeroepen om te staken voor structureel geld.
Structureel meer handen in de klas en meer mensen trekken voor ons mooie beroep.
Ieder teamlid is vrij in zijn / haar persoonlijke keuze en voor de leerlingen in die groepen betekent dat dus
dat er geen les is die dag en dat ze vrij zijn.
Op de donderdag zijn de groepen 1; 5/6 en 6/7 vrij, op de vrijdag de groepen 1 en 6/7.
Onze excuses voor het mogelijke ongemak.
We hopen van harte dat de regering naar deze noodkreet zal gaan luisteren en dat het hierna niet meer
nodig zal blijken te zijn om te staken.
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