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Informatie avond over 5 gelijke dagen model
In februari zal er een informatie avond zijn voor ouders over de mogelijkheid
om voortaan te gaan werken met een weekrooster waarbij alle 5 de
schooldagen even lang zullen duren. Daarna zal er en enquête onder de
ouders plaatsvinden. De precieze datum volgt nog.
Staking mogelijk op dinsdag 12 december
Uiterlijk in de week van 5 december – als de Tweede Kamer waarschijnlijk de
OCW-begroting behandelt – wil het PO-front weten hoe minister Slob
tegemoet gaat komen aan de eisen van het primair onderwijs, waarmee een
totaalbedrag is gemoeid van 1,4 miljard euro. Als minister Slob niet tegemoet
wil of kan komen aan de eisen van het PO-front, roepen de vakbonden een
nieuwe landelijke staking uit op dinsdag 12 december. Onze school zal dan
ook deelnemen aan de staking en de school zal dan dus gesloten zijn. Zodra
het besluit definitief is genomen zal ik deze informatie via de mail toesturen.
Wijziging vanaf januari groepsleerkrachten
Juf Mettina heeft aangegeven per januari minder op onze school te willen
gaan werken. Zij zal daarnaast op andere scholen gaan werken. Dit zorgt voor
enkele verschuivingen na de kerstvakantie (onder voorbehoud):
Groep 3/4:
Juf Mascha op ma, di, wo, do, vr
Groep 5/6
Juf Ellen op ma, di, do, vr
Meester Marco op wo
Groep 7/8
Juf Anneke op ma, di, wo
Juf Mettina op do, vr
Kerstmusical
Vrijdagochtend 22 december om 10.30 uur zal de kerstmusical gespeeld
worden door de leerkrachten. Ook ouders mogen hierbij komen kijken.
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Oud papier Langereis
Zwemmen groep 4, 5, 6
Sinterklaas tot 12 uur. Kinderen ‘s middags vrij
Zwemmen groep 4, 5, 6
Kerstviering. Kinderen ‘s middags vrij
Kerstmusical leerkrachten 10.30 uur. Ouders mogen
komen kijken.

