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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
De laatste nieuwsbrief van 2019 alweer. De maanden, weken
en dagen zijn weer omgevlogen!
Gelukkig waren er veel positieve momenten: baby’s
werden geboren, nieuwe uitvindingen werden gedaan,
geweldige sporttoernooien, fantastische concerten en
voorstellingen werden bedacht en uitgevoerd…
En natuurlijk ontwikkelden uw -en ook een beetje onzekinderen zich.
Voor niemand bestond het jaar alleen maar uit hoogtepunten.
Juist op momenten dat het allemaal niet zo vanzelf gaat,
iemand te maken heeft met verdriet of tegenslag, kunnen
anderen voor lichtpuntjes zorgen.
Dit geven we kinderen graag mee. Ons motto
“samenscholen” staat in verschillende activiteiten voor
kinderen en volwassenen door het jaar heen centraal.
Vanuit kennismaking, contact en de dialoog die groeit,
ontstaat verbinding. Dat is volgens mij waar onze
samenleving behoefte aan heeft: verbondenheid!
Iedereen - jong en oud - wil ergens bij horen. Kunt en wilt u iets doen om een ander erbij te
laten horen? De laatste weken van het jaar, de dagen rond Kerstmis en oud en nieuw zijn bij
uitstek geschikt om even stil te staan en dankbaar te zijn.
We bedanken iedereen die dit jaar weer heeft geholpen in welke vorm dan ook. We waarderen
dat bijzonder! Team, bestuur, MR, OR en kinderraad wensen alle kinderen, ouders,
verzorgers, overblijfouders, oud-leerlingen en oud-collega’s een gezellig kerstfeest en een fijne
kerstvakantie toe.
Monique van Ekert
Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
De regel die vanaf maandag 6 januari centraal staat is:
“We lossen het samen op”
Waar mensen samen leven, samen werken en samen spelen,
ontstaan wel eens verschillen van mening. Dat is niet erg, maar juist
boeiend. We vinden het belangrijk om kinderen te leren dat deze
verschillen er mogen zijn en dat je om toch samen te werken, ook samen
een oplossing kunt vinden. We hopen dat u dit onderschrijft waardoor
kinderen van goede voorbeelden op school en thuis kunnen leren.
SING ALONG CHRISTMAS SONGS GROEP 6
De kerstviering is op vrijdag 20 december a.s. Dit jaar is
het een speciale editie. Groep 6 is al weken bezig met de
voorbereiding van de Christmas Sing-along.
Het kerstverhaal wordt op een bijzondere manier vertolkt
afgewisseld met mooie kerstliedjes. De ouders van groep 6
zijn welkom van 8.45 tot 9.45 uur of van 11.15 tot 12.15 uur.
De kinderen van groep 6 hebben zin om te stralen op het
podium!
Voor alle kinderen is de schooltijd vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur.

VREDESTOCHT
Christenen en moslims organiseren samen weer een vredestocht in Helmond. Iedereen die dit
initiatief een warm hart toedraagt is a.s. zaterdag van harte welkom.
Vertrek is om 15.00 uur bij de moskee in de Molenstraat. Rond 16.00 uur zijn de wandelaars
daar weer terug.

SILVESTER-BERNADETTE STAAKT OPNIEUW
De onderwijsbonden hebben opnieuw opgeroepen tot een staking
op 30 en 31 januari 2020. We vinden dat we u van de
stakingsbereidheid van ons team tijdig op de hoogte moeten
stellen.
Er wordt mogelijk een nieuwe cao vastgesteld voor het
basisonderwijs, met weliswaar het voorstel tot structurele
salarisverhoging, maar bij lange na niet genoeg om de kloof met
het voortgezet onderwijs te dichten.
Het grootste manco vinden we als team echter dat er te weinig
gedaan wordt aan het aanpakken van het lerarentekort en het
verlagen van de werkdruk. Door voortdurende tekorten aan
vervangers en leerkrachten staat het geven van onderwijs onder
druk. Dat vinden we een slechte zaak voor de kwaliteit en de
toekomst van uw en onze kinderen!

HERINNERING BETALING SCHOOLREIS
Tijdens de Nieuw(school)jaarsreceptie heeft iedereen een brief ontvangen
met daarin de kosten voor de ouderbijdrage (€ 5,- per leerling per jaar) en
het bedrag voor de schoolreis (€ 25,- per leerling)
De uiterste betaaldatum voor de schoolreis is 20 maart 2020.
Na deze datum bedragen de kosten € 40,00 omdat we dan geen gebruik
kunnen maken van de vroegboekkorting.
De uiterste betaaldatum is nog niet voorbij, maar wellicht komt het voor
een aantal mensen goed uit om deze te betalen met de 13e maand die
veel werknemers in december betaald krijgen.
Het rekeningnummer van de ouderraad is: NL12 RABO 017.10.93.968
Vermeld a.u.b. na(a)m(en) en groep(en) van uw kind(eren).
Contant betalen kan eventueel ook. Dit dan graag gepast in een envelop
met naam en groep erop bij juf Marga of meneer Dick.

