Nieuwsbrief nummer 22
Week 11 – 11 maart t/m 15 maart
Deze nieuwsbrief is ook digitaal te lezen op:
www.zuidwalschool.nl

Belangrijke data:
 15 maart:
 26 maart:
 10 april:

Nationale stakingsdag (school
gesloten)
rapporten - 10 minuten gesprekken
sportdag

 11 april:

studie/taakdag

 18 april:

paaslunch

 19 april
t/m 3 mei:
 9 mei:

meivakantie
schoolfotograaf

Nieuwsbrieven
U vindt de nieuwsbrieven ook op onze website:
www.zuidwalschool.nl

Algemeen Nieuws
Landelijke Stakingsdag ( versie 7 maart 2019)
Staken is een individueel recht van werknemers. Iedere
leerkracht beslist zelf of hij of zij gaat staken.
Dit houdt dus in dat op sommige scholen veel
leerkrachten gaan staken en op sommige scholen weinig
of geen leerkrachten gaan staken. Dit heeft weer tot
gevolg dat de ene school wel open kan blijven en de
andere school te weinig leerkrachten heeft om de
groepen te kunnen bemannen.
Op de Zuidwalschool willen veel leerkrachten (meer dan
60%) meedoen met deze staking!!
Dit betekent dus dat vrijdag 15 maart de gehele dag de
basisschool gesloten zal zijn en er geen lessen gegeven
gaan worden.
Wij verzoeken u dan ook, indien nodig, voor deze dag een
andere vorm van opvang voor uw kind(eren) te zorgen.
Mocht dit tot ernstige problemen leiden, dat kunt u dit
aangeven bij de directie van de school.
Wij hopen te mogen rekenen op uw begrip!

Met deze actie wordt er aandacht gevraagd voor de
toekomst van het onderwijs, voor uw kind en voor de
toekomst van hele generaties kinderen.
Let op: de voorschool ( peuterspeelzaal) is vrijdag 15
maart gewoon geopend (zowel de ochtend als de
middag!).
Dit komt omdat de leidsters van de voorschool een andere
CAO hebben dan de leerkrachten in het basisonderwijs.
Schoolfotograaf
Donderdag 9 mei bezoekt de schoolfotograaf ons weer. Er
wordt een foto gemaakt van elk kind apart en een
groepsfoto van de hele klas.
Ook kunnen broertjes en zusjes die hier op school zitten
met elkaar samen op de foto. U kunt deze foto’s later
apart of als set bestellen.
Wij vragen u om uw kinderen niet al te donker te kleden.
Vanaf twee uur ’s middags kunnen er foto’s gemaakt
worden van de broertjes/ zusjes, die nog niet bij ons op
school zitten.
Mochten hier toch nog vragen over zijn, dan kunt U altijd
terecht bij juf Karin Nooijen of meester Scholtens.
Rapportgesprekken 26 maart
U hebt in de afgelopen week de rapportenbrief mogen
ontvangen. Hierop kunt u aangeven welke tijd u het best
schikt. U heeft nog tot donderdag 14 maart de tijd om het
invulstrookje in te leveren op school.
Op maandag of uiterlijk dinsdag 19 maart ontvangt u de
tijd waarop u verwacht wordt om het rapport van uw kind
te bespreken.
Vergeet u aub niet het invulstrookje mee te geven aan uw
kind.

peuteropvang
Na ruim 3 weken bezig te zijn geweest met het thema
kunst, is de klas omgetoverd tot een echt museum. De
kinderen hebben de mooiste kunstwerken gemaakt. Ook
hebben ze gedanst, gezongen en muziek gemaakt.
Het is nu weer tijd om alles op te ruimen.
Volgende week starten we met het thema: Kleding.
In de klas komt er een echte kledingwinkel met paskamer.
Dat belooft veel speelplezier!!!
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