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Agenda februari
Ma. 12 feb.: schaatsen gr. 4 t/m 8

Di. 20 feb.: studiedag team, die dag vrij

Do. 22 feb.: rapport mee

Di. 13 feb. 14.00 u.: knutselmiddag Valentijn

Wo. 21 feb.: Disco, thema beachparty

Ma. 26 feb. t/m 2 mrt. voorjaarsvakantie

Kleutermateriaal te koop
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we flink geïnvesteerd hebben in
nieuw ontwikkelingsmateriaal voor de kleutergroepen. Volgende week vrijdag 2 februari
bieden we tegen een kleine vergoeding het materiaal aan dat overbodig geworden is.
Colette de Haas helpt ons die ochtend vanaf 8.05 uur met de verkoop.
Groot tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs
Steeds vaker moeten basisscholen kinderen vrij geven, omdat de scholen geen
vervangers kunnen regelen voor leerkrachten die ziek zijn. Dit komt mede doordat de
zogenaamde “invalpools” leeg zijn. Dit geldt ook voor de scholen van Stichting
Onderwijs Primair.
Vandaag hebben we aan alle leerlingen een foldertje meegegeven, waarin onze
stichting een oproep doet aan een ieder met een PABO-diploma om zich te melden.
Mocht u bevoegd zijn voor het basisonderwijs en bereid zijn om ons uit de brand te
helpen als we geen invalkracht kunnen vinden, dan horen wij dat graag. Het kan
natuurlijk ook zijn dat u iemand kent die het leuk vindt om zo af en toe in te vallen.
Stuur a.u.b. een e-mail naar directie.schakel@onderwijsprimair.nl of kom even langs
voor een gesprekje met Rien Gebraad, onze directeur.
Knutselmiddag
Op dinsdagmiddag 13 februari a.s. na schooltijd wordt er weer een knutselmiddag georganiseerd. De knutselmiddag staat in het
teken van Valentijnsdag en wordt extra gezellig gemaakt met een high tea. De kosten zijn deze keer € 4,50. Binnenkort kunnen
kinderen zich inschrijven op de intekenlijst in de hal van de school.
Oudergesprekken
In de komende weken vinden er rapportgesprekken plaats over de vorderingen van uw kind en worden de toetsresultaten toegelicht.
U krijgt hiervoor binnenkort een uitnodiging.
Er is een nieuw rapport ontwikkeld dat gepresenteerd zal worden in een speciaal ontworpen map. We bedanken de ouders die
hebben meegedacht bij de ontwikkeling van het rapport. Onze speciale dank gaat uit naar Kim van Dam die het ontwerp van de map
voor haar rekening heeft genomen. Op donderdag 22 februari krijgen de leerlingen hun rapport mee, zodat zij het vol trots kunnen
laten zien.
Logo op de gevel van de school
Deze week is ons logo op de gevel van de school geplaatst.

