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December 2017
Geachte ouders, verzorgers,
Wij willen u informeren over de landelijke ontwikkelingen in het basisonderwijs en de daaruit mogelijk
voortvloeiende acties. Het PO-Front heeft op 7 november de ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd
aan minister Slob van Onderwijs. De samenwerkende onderwijsorganisaties verwachten uiterlijk in de week
van 5 december een antwoord van minister Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het
salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december
een landelijke staking. Minister Slob en het PO-Front hebben afgesproken dat er op korte termijn een nadere
invulling volgt hoe de salariseis vorm moet krijgen en hoe de werkdrukbestrijding van de grond moet komen.
Voor het PO-Front is het uitgangspunt dat het door het kabinet toegezegde bedrag slechts een begin is en er zo
snel mogelijk invulling van de geëiste 1,4 miljard euro komt: 900 miljoen euro voor salaris, 500 miljoen euro
voor werkdrukbestrijding. Op 5 december a.s. wordt hierover verder overlegd.
Dat betekent dat wij de uitkomsten van dit overleg afwachten en daarna beslissen of de school op 12
december gesloten blijft.
We begrijpen dat een mogelijke staking op 12 december voor u ongemak oplevert. Toch vragen wij uw begrip
en steun voor de leerkrachten, zij voeren actie voor goed onderwijs voor alle kinderen in Nederland, nu en in
de toekomst!
Heeft u vragen, loop dan gerust even langs.
December 2017
5
Sinterklaasfeest; kinderen ’s middags vrij.
12
Kerst-creamiddag.
19
GMR vergadering; 20.00 uur.
20
Kerstviering en avondzang; 17.30 - 19.15 uur.
22
Kerstvakantie t/m 5 januari 2018.
Januari 2018
8
8
8
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1e schooldag van het nieuwe jaar.
Anti-pestbeleid (PRIMA); leerlingen van groep 5 t/m 8 maken een sociogram.
Anti-pestbeleid (PRIMA); alle groepen houden een gesprek over de groepsregels.
Groep 4 bezoekt Centrum voor de Kunsten, thema “Vroeger en nu.

Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land. We hopen dat de Sint op een rustige manier onze school kan bereiken. Voor
dinsdag 5 december geldt:
•
De kinderen brengen hun surprise in overleg met hun leerkracht op dinsdag 5 december om 8.15 uur
naar hun eigen klas.
•
Kinderen kunnen met de Sint op de foto in de hal van 12.00 tot 12.15 uur.

Kerstzaalvoetbaltoernooi
De gemeente Nissewaard organiseert ook dit jaar weer een kerstzaalvoetbaltoernooi voor kinderen van groep
7 en 8. Dit toernooi zal plaatsvinden in de kerstvakantie van 25 december t/m 5 januari. Voor meer informatie:
www.nissewaardactueel.nl.

Vuurwerk
Vuurwerk mag ook dit jaar worden verkocht op de officiële verkoopdagen. Op die dagen dient het vuurwerk via
de kortste route naar huis te worden gebracht, want het is niet toegestaan vuurwerk bij je te hebben.
Afsteken van vuurwerk is toegestaan tussen 31 december 2017 vanaf 18.00 uur en 1 januari 2018 tot 02.00
uur. Het is vanzelfsprekend dat wij op school geen vuurwerk willen zien! Wij vertrouwen erop dat u er toezicht
op houdt, dat uw kind geen vuurwerk mee naar school neemt.

Kerstfeest
Met de kerstdagen in het vooruitzicht zijn de oudergroepen reeds begonnen met de voorbereidingen voor het
kerstdiner op school. Ook dit jaar willen wij in samenwerking met de ouders/verzorgers de kerstviering
organiseren. Graag willen wij een kerstbuffet samenstellen.
Wij willen u vragen om een hapje voor ongeveer 8 personen te maken voor de klas van uw kind(eren).
U kunt denken aan:
•
•
•
•

Pannenkoeken
Knakworstjes
Multiculturele hapjes
Toetje

•
•
•

Fruitspies
Bladerdeeghapjes
Gehaktballetjes

U mag uiteraard ook zelf iets verzinnen.
U kunt op de lijst die aan de klassendeur hangt uw gerecht opschrijven.
Woensdag 20 december vragen wij uw kind een plastic tas mee te geven met daarin:
•
een bord
•
bestek
•
een beker
•
een soepkom
Wilt u alles (ook de plastic tas) voorzien van de naam van uw kind.
Woensdag 20 december vieren wij ons kerstfeest op school.
Om 17.30 uur begint het kerstdiner. De deur gaat 10 minuten voor aanvang open te weten om 17.20 uur.
Om 19.00 uur is de maaltijd afgelopen. De groepen verzamelen zich op het hoofdplein, waar dan van 19.00 tot
19.15 uur gezamenlijk kerstliedjes worden gezongen. U bent daarbij van harte welkom om te komen luisteren.
Na het zingen gaan de kinderen met hun leerkracht naar binnen.
Wij verzoeken u even te wachten tot alle kinderen binnen zijn.
Als alle kinderen in de klassen zijn, kunt u uw kind(eren) ophalen in de klas.

WIJ WENSEN IEDEREEN GEZELLIGE FEESTDAGEN TOE!
NATUURLIJK HOPEN WE IEDEREEN IN HET JAAR 2018 WEER IN GOEDE GEZONDHEID OP SCHOOL TE ZIEN!

