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KALENDER
datum
maandag 11 maart
dinsdag 12 maart
woensdag 13 maart
donderdag 14 maart
vrijdag 15 maart
18-22 maart
donderdag 21 maart
maandag 25 maart

activiteit
Vragen over opvoeding? U kunt op school binnen lopen bij
Katja Bensalem van het CJG (vanaf 14.00 uur).
Koffiemorgen voor ouders 8.45-9.15 uur:
VAN HARTE WELKOM!!! (Bij juf Brenda)
Biddag
Kinderen om 12.00 uur vrij
Wij staken NIET. Er is gewoon school voor de kinderen!
Week van de Lentekriebels: hierover heeft u een aparte brief
ontvangen.
Kanjertraining praktijkdag: Komt u ook?
Nieuwsbrief 8 komt uit

VAN DE DIRECTIE
Wel of niet staken op 15 maart? Met deze vraag hebben veel van de collega’s zich bezig gehouden.
Allemaal dragen wij het onderwijs een zeer warm hart toe. Allemaal maken we ons zorgen over de
grote problemen rondom het vinden van vervanging en nieuwe leerkrachten. Allemaal voelen we
hoe de werkdruk steeds groter wordt. En allemaal lopen we ook steeds weer een stapje harder.
Waarom? Voor uw kind! Want daar werken we zo graag mee. Voor uw kinderen willen wij het beste.
Voor uw kind nemen we niet genoegen met halve maatregelen.
Onze werkgever, CPOV, ondersteunt de staking van 15 maart niet. CPOV sluit zich aan bij de strategie
van de vakbond CNV die blijft praten in Den Haag voor verbeteringen in het onderwijs. Gisteren bleek
dat dat ook weer iets moois heeft opgeleverd: volgend schooljaar krijgt het onderwijs al extra geld
om de werkdruk nog meer aan te pakken. Dat is goed nieuws!
Als team omarmen we de slogan van de CNV: “I love onderwijs”. Daar zullen we op 15 maart dan
ook aandacht aan besteden in de school. Hoe? Dat gaat u nog wel merken…

REGEL VAN DE MAAND
We letten op ons taalgebruik: we schelden en vloeken niet. Op school
spreken we zoveel mogelijk Nederlands.

SCHOOL & SPORT
De komende 3 weken krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8
tijdens gym les in hockey. De lessen worden gegeven door de
hockeyvereniging VMHC Spitsbergen.

KANJERTRAINING
Op donderdag 21 maart nodigen we u uit om een les Kanjertraining mee te doen in de klas van uw
kind. Bij de lessen Kanjertraining leren we de kinderen hoe ze met elkaar om moeten gaan. We leren
ze bijvoorbeeld om respect voor elkaar te hebben en ruzies op te lossen. Komt u meedoen op 21
maart?
Groep 1 t/m 4: 8.30 – 9.15 uur
Groep 5 t/m 8: 9.15 – 10.00 uur

