NIEUWSBRIEF 4 ‘17/’18

25-1-2018

Belangrijke data:
Maandag 29 januari
Woensdag 31 januari
Vrijdag 2 februari
Dinsdag 6 februari
Woensdag 7 februari
Woensdag 14 februari
Dinsdag 20 februari
Donderdag 22 februari
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart

- groep 3 en 4 ’s middags zwemmen in De Dolfijn
- studiedag: alle leerlingen vrij van school
- groep 8 techniekles
- groep 5 t/m 8 filmfestival
- studiedag: alle leerlingen vrij van school
- zie artikel over de stakingsoproep hieronder
- werkmiddag onderbouw, groep 1 t/m 4
’s middags vrij van school
- kijkavond schoolproject
- voorjaarsvakantie

Na de kerstvakantie hebben we weer een aantal nieuwe leerlingen
mogen begroeten. Dana, Nienke, Yade, Miley en Joey in groep 1.
Kyara in groep 3 en Meike in groep 8.
Welkom en we hopen dat jullie een fijne tijd hebben
bij ons op school!

Schoolproject
De komende periode werken we met de hele school over het thema:
‘Een eigen huis, een plek onder de zon!’.
De resultaten kan iedereen komen bewonderen op onze
kijkavond op donderdag 22 februari van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Tot dan!
Stakingsoproep besturen en bonden: 14 februari
Het PO-Front (bestaande uit de organisatie van de schoolbesturen en de onderwijsvakbonden) kondigt nieuwe
stakingen aan. Dit is een vervolg op eerdere stakingen omdat die helaas onvoldoende hebben geholpen.
Er wordt actie gevoerd voor een lagere werkdruk en meer salaris. Er komen nu te weinig nieuwe leerkrachten
bij en dit is zeer ongunstig voor de toekomst van goed onderwijs aan jonge kinderen. Ook zijn er nu al
problemen om vervanging te vinden bij ziekte. Veel basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe zullen
dicht gaan op woensdag 14 februari. In de komende weken wordt er op de scholen van Bijeen onderzocht welke
leerkrachten wel of niet willen staken. De directeur-bestuurder van Bijeen, de heer Zweers Wijnholds besluit
dan op grond van die gegevens of en welke scholen gesloten worden of niet. U ontvangt uiteraard tijdig bericht
wat het gevolg van de oproep voor onze school zal zijn.

Kunstkriebels te lijf bij Scala
Kom dansen, zingen, musiceren, acteren en creëren! Wie kunstkriebels heeft, is bij Scala Centrum
voor de Kunsten in Meppel, Hoogeveen, Steenwijk, De Wolden en Westerveld aan het juiste adres!
Vanaf 5 februari kunnen kinderen, jongeren en volwassenen instromen in leuke cursussen en lessenseries
om volop te dansen, zingen, musiceren, acteren of beeldende kunstwerken te creëren. Leer rappen, breakdancen of DJ-en,
leer je favoriete instrument bespelen of zing de sterren van de hemel.
Maak de mooiste kunstwerken, van bewegende sterrenstelsels tot prachtige schilderijen of stroom in bij theater of dans om
nog voor de zomervakantie te schitteren in één van de grote eindvoorstellingen!
Alle informatie over het aanbod, de lestijden, tarieven en aanmelden is te vinden op
www.ontdekscala.nl onder het kopje “vanaf februari”.
De vakdocenten van Scala kijken uit naar je komst. Aanmelden kan tot en met 30 januari!

