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Geachte ouders en /of verzorgers,
Zoals aangekondigd komt er een extra nieuwsbrief uit waarin informatie staat over onze Sinterklaasviering.
We hebben ook wat extra nieuws opgenomen in deze editie. In december komt er weer een ‘gewone’
nieuwsbrief uit.

Sinterklaas
Nog even en dan is het dinsdag 5 december! De voorbereidingen zijn alweer in volle gang!
We verwachten jullie (ouders/kinderen) in de 'grote gymzaal' tussen 8:20 en 8:30 uur.
Rond 8:30 uur hopen we Sinterklaas en zijn pieten te mogen ontvangen. Nu maar hopen dat alles zoals
gepland zal verlopen.... 😉
Van te voren (vanaf 8:15 uur) mogen de kinderen van groep 5 t/m 8 hun surprise alvast naar boven brengen.
De kinderen gaan in de zaal op de bankjes zitten en de ouders mogen aan de zijkant plaatst nemen. Zorg
dat je op tijd bent!
Rond 9:00 uur zullen de kinderen van groep 5 t/m 8 naar boven gaan en de kinderen van groep 1 t/m 4 (en
hulpouders) gaan op de grote groene trap zitten. We hebben nog 2 hulpouders voor het circuit van groep 1
t/m 4 nodig, Geef je op bij juf Miranda of Marijke!
Alle kinderen hoeven deze ochtend geen pauzehap mee te nemen!
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben de middag vrij, 12:00 uur.
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een continurooster tot 14:15 uur.
De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen tussen de middag één broodje met wat lekkers, de wat grotere eters
moeten zelf nog even wat extra broodjes EN drinken meenemen.
Op 6 december mogen alle kinderen 1 stuks speelgoed meenemen (eigen verantwoordelijkheid!) om mee te
spelen/te laten zien.
Tot dan!
Groetjes, de Sinterklaascommissie

Klasbord
Hallo ouders, Vorig schooljaar hebben we een 'pilot' gehad met de klasbord-app. Zowel ouders als
leerkrachten waren positief gestemd! Nu hebben wij als leerkrachten de app besproken en kwam er een
alternatief voorbij, een app die aansluit bij ons leerlingvolgsysteem. We hebben ons er wat in verdiept, maar
zijn nog niet helemaal overtuigd. Wel horen we van zowel leerkrachten als ouders dat de klasbord-app wordt
gemist. Daarom willen we vanaf nu tot in ieder geval de zomervakantie eerst weer gebruik gaan maken van
de klasbord-app.
We hebben als leerkrachten afgesproken in ieder geval 1x per week wat te plaatsten en daarnaast bij
bijzonderheden extra, zoals sinterklaasfeest, ouderhulp voor een uitje enz.In de bijlage vindt u de
aanmeldcodes en uitleg voor de groep(en) van uw kind(eren). Nadat u zichzelf heeft aangemeld zal de
leerkracht dit nog moeten goedkeuren, daarna zult u pas de berichten ontvangen. We starten met plaatsen
van berichten vanaf vandaag, maandag 27 november.
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Landelijke Onderwijsstaking???
Op woensdag 29 november zal er een openbare meet up zijn tussen de minister Arie Slob en leerkrachten,
onderwijsondersteuners, schoolleiders en schoolbestuurders. Het is dan aan de mensen uit het
onderwijsveld om de minister te overtuigen van de noodzaak: meer salaris en minder werkdruk. Uiterlijk in de
week van 5 december – als de Tweede Kamer waarschijnlijk de OCW-begroting behandelt – wil het POFront weten hoe Slob tegemoet gaat komen aan de eisen van het primair onderwijs, waarmee een
totaalbedrag is gemoeid van 1,4 miljard euro. Komt de minister niet tegemoet aan de eisen, dan zal er
dinsdag 12 december opnieuw gestaakt worden.
Dat betekent dat pas in de week van 5 december duidelijk wordt of de staking daadwerkelijk doorgaat. Na
onze interne inventarisatie blijkt dat de teamleden achter de eventuele staking staan. We vragen u dan ook
er rekening mee te houden dat onze school op dinsdag 12 december naar alle waarschijnlijkheid dicht zal
zijn. Natuurlijk zullen we u op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen.
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