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Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

2 maart
4 maart
5 maart
6 maart
7 maart
8 maart

Oud papier en ….. Carnaval! (zie de bijlage)
Portfolio’s inleveren
OV vergadering

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

11 maart
12 maart
13 maart 12:20 uur overleg werkgroep paasactiviteiten
14 maart
15 maart Stakingsdag

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).
Tweede koelkast
De OV heeft afgelopen maandag gezorgd voor een tweede koelkast.
We hebben nu voldoende ruimte om alle bakjes en beker voor het overblijven op te slaan.
Ziek, zwak, misselijk…..
Vandaag was er voor het eerst dit schooljaar sprake van een ware leegloop.
Groep 2 bestond vanmiddag bijv. uit een groep van 7 kinderen.
De griep slaat om zich heen. Dat is natuurlijk al een tijdje in het nieuws, maar nu lijkt het ook daadwerkelijk
richting Gramsbergen te komen.
Sommige kinderen worden ’s morgens afgemeld, sommige kinderen worden halverwege de dag ziek en
moeten gehaald worden.
Er zijn soms ook kinderen die in de avond en de nacht hebben liggen ‘spoken’ – met alle griepverschijnselen
erbij – en ’s morgens wel naar school gaan. In veel gevallen moet dan halverwege de morgen alsnog gebeld
worden. We verzoeken iedereen dringend deze kinderen in ieder geval nog een hele dag thuis te laten om
even echt op te knappen. Daarmee proberen we ook de bacillen buiten de deur te houden ;)

Dan hoor je dus lekker thuis in je bed (of op de bank).

Portfolio’s inleveren
Uiterlijk maandag 4 maart willen we graag alle portfolio’s weer in school hebben.
In sommige groepen verzamelen de kinderen hun nieuwe materialen in een apart mapje, in sommige
rechtstreeks in de portfoliomap.
Het is dus van belang dat de map in school is.
Schoolvoetbaltoernooi
Op 17 april is het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 & 8.
De kinderen hebben het er in de klas met de leerkracht over gehad. We moeten ons uiterlijk 13 maart
inschrijven. Dus wanneer kinderen mee willen doen, dan moeten ze zich zo snel mogelijk aanmelden bij juf
Marjolein of juf Daniëlle.
Paasactiviteiten
Woensdag 13 maart staat het overleg van de werkgroep ‘paasactiviteiten’ om 12.20 uur gepland.
Hiervoor hebben de volgende ouders zich aangemeld:
Janet Tromp (Monne), Yvonne Slot (Tessa & Lianne), Marischka Vinke (Lotte), Regina Smit (Ruben), Anja
Bulthuis (Jordy, Leroy), Nienke Schepers (Mike, Stijn), Tamara vanHiele (Jayden, Tyler), Malou Meilink (Thijs,
Femke), Herma Oldenbeuving (Brent), Evelien Tromp (Guusje), Diana Reinders (Stijn)
We overleggen kort op het leerplein, de kinderen kunnen wel even buiten op het plein spelen.
Vrijdag 15 maart
Vrijdag 15 maart blijven de deuren van de school gesloten.
We sluiten ons aan bij de landelijke stakingsdag.
Steeds vaker lopen we er tegen aan dat vervanging bij ziekte niet voor handen is.
We proberen ons in allerlei bochten te wringen om het op te lossen, maar dat
wordt steeds lastiger.
We zijn heel blij met de extra middelen die na de vorige actieronden vrij zijn gekomen. Hierdoor hoeven we
niet meer twee dagen in de week te werken met een combinatie van drie groepen. Toch zouden we er nog wel
wat bij willen, om extra handen in de groep te kunnen krijgen.
Natuurlijk zou het fijn zijn wanneer het salarisgat tussen PO en VO kleiner zou worden. Toch is onze inzet
vooral gericht op de extra middelen in de klas en om meer studenten richting de PABO te krijgen.
We hopen op uw steun.

