Darwinjournaal 10, 16 januari 2020

AGENDA
16 januari 2020
21 januari 2020
28 januari 2020
30 januari 2020
12 februari 2020
13 februari 2020
19 februari 2020

Darwinjournaal 10
OV-vergadering
Stakingsmiddag
MR-vergadering
Internationale Darwin Dag
Verslagen mee
Open Podium groep 7/8

INFORMATIE
❖ PANNENSCHUURTRAJECT
U heeft op 7 januari 2020 een envelop ontvangen via uw oudste kind. Daarin zat een brief
namens de besturen (Opmaatgroep en Stichting Boom), een brief van de directies van
Darwin en den Akker met een invulstrookje en een aanmeldformulier wat u kunt gebruiken
om kinderen over te schrijven naar basisschool den Akker en de toekomstige school. We
hebben nog niet van alle ouders het invulstrookje terug. U kunt op dat strookje ook
aangeven als u nog geen keuze heeft kunnen maken. Wilt u het strookje uiterlijk morgen
inleveren? Dat kan bij de leerkracht van uw kind.
❖ STAKEN
Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari hebben de onderwijsbonden opgeroepen om
te gaan staken. Op dit moment wordt er een manifestatie georganiseerd voor het personeel
van alle scholen van Tilburg en omstreken op donderdagmiddag 30 januari 2020. Ook het
team van Darwin zal deelnemen aan deze manifestatie. Donderdagochtend en vrijdag geeft
het team van Darwin géén gehoor aan de stakingsoproep. Dan blijft de school gewoon open
en verwachten we alle kinderen op school. De kinderen zijn op donderdag vanaf 12.00 uur
vrij.

Kinderopvang Tierelier zal zelf contact op nemen met de ouders van wie kinderen op
donderdag normaal gesproken na schooltijd naar Tierelier gaan.
Kinderopvang de Vlinder, Sport BSO (Humankind) en BSO het Kompas (Humankind) vragen
ouders om even contact op te nemen met hun organisatie om afspraken te kunnen maken
over donderdag 30 januari.
De ervaring heeft ons geleerd dat op het laatste moment nog kunnen zorgen voor
veranderingen. Mochten er wijzigingen zijn dan hoort u dat zo snel mogelijk.

❖ ADMINISTRATIEVE KRACHT
De administratieve taken zullen worden gedaan door Jessica Persoons en Claudia
Graafmans. Zij werken ook op andere scholen binnen de Opmaatgroep en kennen alle
systemen waarmee gewerkt wordt binnen de organisatie. U zal hen niet veel zien op
Darwin, omdat zij veel zaken op afstand kunnen uitvoeren.

❖ INTERNATIONALE CHARLES DARWIN-DAG
Op 12 februari is de geboortedag van Charles Darwin. Deze dag is een internationale
themadag met het doel om mensen te enthousiasmeren en begrip te kweken voor de
prachtige wereld waarin we gezamenlijk leven. Op Darwin laten we deze dag niet
ongemerkt voorbijgaan. Voor de kinderen zal er een speciale voorstelling zijn op 12 februari.
Het open Podium voor groep 7/8 zal daarom worden verplaatst naar 19 februari.

Team Darwin

