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Wij feliciteren Esra en Michael met hun verjaardag.
Invulling groep 1-2
In de vorige nieuwsbrief is een foutje geslopen. Juf Anke is vanaf 4 februari begonnen in groep 1-2.
En dus niet pas vanaf 4 maart. We wensen juf Anke veel succes en plezier bij ons op school.
Juf Anke zal zich nog aan u voorstellen in een volgende nieuwsbrief.
Nieuws vanuit het team
Vanaf 1 maart heeft juf Ceren verlof opgenomen. Dit zal duren tot de zomervakantie. Juf Annemieke
neemt vanaf 1 maart groep 5-6 over op de maandag, dinsdag en woensdag.
Mogelijke staking
Zoals u misschien in de media heeft vernomen is er sprake van een landelijke stakingsdag voor het
hele onderwijs op vrijdag 15 maart. Ons bestuur heeft nog geen besluit hierover genomen en wil
eerst de onderhandelingen in het kabinet afwachten. Op 14 februari zal het besluit genomen worden
of de Ante scholen hieraan meedoen of niet. Als we meedoen is de grootste
reden het grote lerarentekort wat er aan zit te komen. Dit is nu al merkbaar
omdat er geen invallers meer te krijgen zijn. Dit is niet goed voor de
toekomst van het onderwijs.
Wij laten u zo spoedig mogelijk weten wat het besluit zal zijn.
Rapporten
Op maandag 11 en donderdag 14 februari vinden de rapportgesprekken
plaats. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen met daarop een tijdstip
waarop u wordt verwacht. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk
tegemoet te komen aan ieders voorkeur. Vrijdag a.s. krijgen de kinderen
hun rapport mee. Deze zal besproken worden tijdens de rapportgesprekken.
Vragenlijst sociale veiligheid
U krijgt via uw kind ( oudste ) een brief met een inlogcode, deze kunt u gebruiken voor het invullen
van een vragenlijst over de sociale veiligheid bij ons op school.
Wij zouden het erg fijn vinden als u dat voor ons zou willen doen. Hierop kunnen wij inspelen en
waar nodig actie ondernemen om de sociale veiligheid optimaal te waarborgen op school.
Alvast bedankt voor het invullen.
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