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Belangrijke data
21 november
22 november
23 november
28 november
1 december

Ouderavond Gezonde school
(informatie krijgt u maandag 13 november)
Leerlingen groep 8 naar Liudger
Afsluiting IMV groep 5 en 6
Pietengym groep 1 en 2
Sint en Piet komen op bezoek

Sponsorloop
Vandaag sluiten we de sponsorloop actie af. Aan het aantal binnengekomen
enveloppen kunnen we concluderen dat het een succes is geworden. Hartelijk
dank voor uw bijdrage.
Het geld komt ten goede van onze leerlingen. Volgende week maken we u de
opbrengst en de bestemming bekend. Bedankt!!
Klussen en activiteitenlijst
Vandaag hebben de oudste kinderen van het gezin een formulier mee naar huis
gekregen. Wij willen graag gebruik maken van uw talenten. Op het
opgaveformulier kunt aangeven voor welke klussen en activiteiten wij u kunnen
vragen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Plastic flessenactie
Dankzij u hebben we genoeg geld gespaard voor een nieuw tosti apparaat.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Staking 12 december
Dat er de komende jaren 61 miljoen euro bezuinigd gaat worden op het primair
onderwijs vergroot de kans dat op dinsdag 12 december gestaakt gaat worden.
Het onderwijs wil juist dat er extra geïnvesteerd wordt. Of de stakingsdag in
december ook daadwerkelijk doorgaat hangt af van minister Arie Slob (CU). PO
in Actie heeft de minister een ultimatum gesteld om voor 5 december met extra
geld over de brug te komen. Het onderwijzend personeel wil dat er 1,4 miljoen
euro in het basisonderwijs geïnvesteerd wordt om daarmee de werkdruk te
verlagen en de salarissen te verhogen. De regering wil tot nu toe niet verder
gaan dan 720 miljoen euro.
Als de regering ook na een stakingsdag in december niet met meer geld komt,
volgen vanaf januari kettingacties waarbij steeds een andere regio de
schooldeuren dichthoudt.
Wilt u er rekening mee houden dat er op dinsdag 12 december gestaakt kan
worden.

Sint Maarten
Vandaag hebben de leerlingen van groep 1 en 2 een bezoek gebracht aan de
kinderopvang, peuters en De Lijte. Daar hebben de kleuters het gehele Sint
Maarten repertoire ten gehore gebracht. Het was erg gezellig
Ook op Facebook hebben wij foto’s geplaatst.

