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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

27 januari
28 januari
29 januari
30 januari
31 januari

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

3 februari
4 februari
5 februari
6 februari
7 februari
8 februari

12.00 – 12.30 uur leerlingenraad
Stakingsdag – zie onder
Stakingsdag – zie onder
Werkstudiedag, de leerlingen zijn vrij
15:15 – 16:30 uur naschoolse sportactiviteiten

Oud papier

Verkeerssituatie
We kregen van meerdere ouders signalen omtrent de gevaarliljke situatie bij de uitgang van het plein.
Vandaag hebben we hierover overleg gehad en zullen het onderstaande eerst gaan uitproberen.
Met ingang van a.s. maandag (27-01-2020) zullen we het volgende gaan invoeren:
 De leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 zetten de fietsen op het kleuterplein bij / in het fietsenrek.
 8:30 uur en 13:00 uur:
De leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 gaan alleen naar binnen en hangen de tassen en jassen op.
Wanneer de ouders iets aan de leerkracht mee moeten delen, mogen ze vanzelfsprekend even
mee naar binnen.
De leerkrachten ontvangen de leerlingen aan de andere kan t van de garderobe.
 12:00 (12:30) uur en 15:00 uur:
De leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 gaan op het randje van de zandbak c.q. op het muurtje
staan bij de leerkracht. De ouders gaan het plein op zodra de leerlingen klaar staan om ze van het
plein te halen. Wanneer oudere broertjes / zusjes de jongere meenemen van het plein, halen ze
ze ook van het randje / muurtje.
De leerlingen die alleen naar huis mogen gaan, moeten bij de juffen bekend zijn.
Op deze manier willen we voorkomen dat de wandelende leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 tussen alle
fietsers en auto’s komen zonder begeleiding.
Mocht blijken dat dit nog niet afdoende is, zullen we ons beraden op andere mogelijkheden, maar wij
denken dat dit een grote stap in de goede richting is.
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Medeling voor groep 5/6
In september ben ik gestart met de Master Leren & Innoveren.
Het blijkt nu toch dat hier meer tijd in gaat zitten dan ik had verwacht. Daarom heb ik besloten om vanaf 1
februari een dag minder te gaan werken.
Juf Erna is gelukkig bereid om ook de donderdag in groep 5/6 te gaan werken.
De week zal er van als volgt uit gaan zien:
Ma, di, wo: juf Lisa
Do vrij: juf Erna
Als er vragen dan hoor ik dat graag.
Juf Lisa
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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