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Zaterdag
9 febr.
Schooldamtoernooi provincie Drenthe en Overijssel!!!
Maandag
11 febr.
Dinsdag
12 febr.
Woensdag
13 febr.
Donderdag
14 febr. Het rapport gaat mee naar huis.
Vrijdag
15 febr.
Van maandag 18 t/m vrijdag 22 februari heeft iedereen lekker een week vakantie.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

25 febr.
26 febr.
27 febr.
28 febr.
1 maart
2 maart

Luizencontrole
Gesprekken gr. 1 t/m 6 & 8
Gesprekken gr. 1 t/m 7
Oud papier

Schooldammen

Zaterdag 9 februari zal een team van groep 5/6 (Roos, Leroy, Sven, Stijn en Wesley) ’s morgens in
Westerbork de eer van de school verdedigen.
’s Middags zal een team van groep 7/8 (Sem, Rick, Jordy en Anouk) hetzelfde gaan doen.
We wensen beide teams enorm veel succes!!
Donderdag 14 februari groep 3/4
Juf Evelien is donder 14 februari verlof vanwege haar recente 12,5 jarige huwelijk.
Juf Annita zal die dag in groep 3/4 vervangen.
Zaterdag 2 maart oud papier
De heren De Groot en Oldenbeuving staan op het schema om papier te halen.
Bij voorbaat hartelijk dank.
De route staat nu ook op de website bij het kopje “Ouders”- “oud papier”.
Er is ook getracht een plattegrond met de route te maken (de zwarte pijlen eerst, daarna de groene).
Vrijdag 15 maart
Op vrijdag 15 maart is er een landelijke onderwijsactiedag uitgeroepen.
De problemen rondom het invallen zijn nog steeds niet opgelost, helaas.
Maar ook is de werkdruk (ondanks de extra bijdrage) nog steeds erg hoog.
Hoe fijn zou het zijn om inderdaad dagelijks extra handen (lees een
onderwijsassistent) te hebben in de vrij grote combigroepen?
Een salaris passend bij een HBO opleiding zou ook fijn zijn, maar is voor het
merendeel van het onderwijspersoneel niet eens de grootste drijfveer.
Vrijdag 15 maart blijven de deuren van OBS Prinses Irene gesloten!
We hopen op uw begrip en vooral op uw steun in onze ‘strijd’.
We strijden niet alleen voor onszelf maar zeker ook voor de kinderen, de toekomst van Nederland!

