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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)
Wanneer het droog is, blijven de kinderen even buiten 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.
Koningsspelen
Op woensdag 20 maart gaan we even overleggen over de activiteiten tijdens de Koningsspelen. We starten
hiermee om 12.20 uur.
De volgende ouders hebben zich hiervoor aangemeld:
Janet Tromp (Monne), Yvonne Slot (Tessa & Lianne), Sylvia Wolbink (Sem, Roos, Jesse), Daniel van Diepen
(Timor, Boris), Anja de Groot (Lieke), Nienke Schepers (Mike, Stijn), Marja en Marcel Pijlstra (Stan, Stef), Miranda
Reinders (Sven, Lieke), Tamara vanHiele (Jayden, Tyler), Jessie Sieben (Anouk, Kim), José Tromp (Annelin), Malou
Meilink (Thijs, Femke), Evelien Tromp (Guusje), Ranim Aljamali (Leen, Walid, Tasnim), Hussam Aljamali (Leen,
Walid, Tasnim), Marjon Slot (Bas, Daan)

