Info
woensdag 21 februari 2018
voor ouders en verzorgers van onze leerlingen
\

Belangrijke data
Beste ouders/verzorgers,
Dit is de tweede ouderinfo van 2018. We kijken terug op een veelbewogen maand
met veel personele wisselingen. In deze nieuwsbrief zetten we alles even voor u op
een rijtje.
En we kijken vast met u vooruit tot de Paasdagen.
Personeel
Wij zijn blij u te kunnen melden dat wij een vervanger hebben kunnen vinden voor
juf Ingeborg. Maandag 12 februari is juf Muriel Letterboom gestart, en zij werkt elke
maandag bij Jupiter voor de duur van het verlof van juf Ingeborg.
Vrijdag 23 februari nemen wij afscheid van Jasper die op vrijdag de balie bemande:
hij heeft een nieuwe baan gevonden.
Lerarentekort en staking
Enkele keren in de afgelopen maand hebben wij een klas moeten verdelen, en twee
keer een klas vrij moeten geven, omdat er geen vervanger te vinden was voor een
zieke leerkracht.
Dit zijn noodoplossingen, die wij zo weinig mogelijk willen nemen. De vakbond houdt
net als wijzelf bij, hoe vaak noodoplossingen nodig zijn. Zo wordt duidelijk in de
onderhandelingen met de overheid hoe ernstig het lerarentekort is.
Om dit signaal kracht bij te zetten, wordt er op 14 maart opnieuw gestaakt in het
basisonderwijs in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.
Die dag zijn alle kinderen vrij.
Bij deze ouderinfo ontvangt u ook een brief van Mirjam Leinders, de bestuurder van
InNoord waarin zij u uitlegt hoe we omgaan met het tekort en waarin zij om uw
begrip vraagt.
Koffieochtend
Iedere eerste woensdag van de maand is er een koffieochtend voor
ouders van 8.45-9.45 uur.
Woensdag 6 juni informatie over gezonde traktaties
De invulling voor maart, april, mei en juli wordt later bekend
gemaakt.
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voorjaarsvakantie
24 februari t/m 4
maart
woensdag 7 maart:
koffieochtend
8.45-9.45 uur
vrijdag 9 maart:
talentenmiddag
Saturnus, Uranus,
Venus, Jupiter
woensdag 14
maart: staking, alle
kinderen vrij
vrijdag 16 maart:
only friends Grote
beer, Maan, Mars,
Neptunus
dindag 20 maart:
schoolfotograaf
vrijdag 23 maart:
only friends Grote
beer, Maan, Zon
Komeet
donderdag 29
maart: geen
schoolzwemmen
vrijdag 30 maart:
Goede Vrijdag, alle
kinderen vrij
maandag 2 april:
Pasen, alle kinderen
vrij

