Nieuwsbrief 6
Jarig!


Juf Annie is vandaag 31 jaar geworden



Juf Froukje wordt 4 dec. 40 jaar



Kieran wordt 14 dec. 7 jaar



Meester Gosse wordt 15 dec. 44 jaar

Van harte gefeliciteerd! Wij wensen je een hele
fijne verjaardag!

Woudsend, 1 december 2017

Agenda








2 dec.
4 dec.
4 dec.
5 dec.
7 dec.
10 dec.
14 dec.

Oud papier MvB
1e adventsviering
3e typeles
Sinterklaas op school
Schoolverpleegkundige groep 7
2e adventsviering
Kerstcircuit

De volgende nieuwsbrief: vrijdag 15 dec.

Sinterklaas
Dinsdag 5 december om 8.45 uur
Dinsdag is de grote dag! Hij komt, hij komt, de
goede goede Sint. Maar waar zijn de pieten en
kunnen zij de school vinden?
Wij heten de Sint heel hartelijk welkom bij de
ingang van de Meester van der Brugschool.

En als u in de tussentijd vragen of opmerkingen
heeft, laat u het ons dan weten?


Kerst
Donderdagavond 21 december
Wij zouden het leuk vinden om samen met alle
ouders en kinderen kerst te vieren in de Sint Michaëlkerk. Nader info volgt. Voor de muzikale
omlijsting van dit geheel hebben we uw hulp
nodig. Bespeelt u een instrument of vindt u het
leuk om samen te zingen? Geef u dan zo spoedig mogelijk op bij juf Anny Eringa!

Veilig fietsen in het donker
Graag aandacht voor de zichtbaarheid van de
fietsende kinderen in het dorp. Wilt u samen
met de kinderen zorgen voor goede verlichting
op de fiets?

Stakingsdag deel 3?
Dinsdag 12 december
Zoals mogelijk bij u bekend, wordt er door het
onderwijsveld gesproken met de minister van
onderwijs over het bedrag dat nodig is om de
werkdruk te verlagen en het salaris te verhogen
in het primair onderwijs. In eerdere berichtgeving heeft u kunnen lezen dat ons team een
evenwaardige beloning rechtvaardig zou vinden, maar dat er vooral zorg is op het gebied
van de werkdruk en het aanstaande tekort aan
leerkrachten in het onderwijs.
Dinsdag 5 december neemt het team een
standpunt in met betrekking tot de te verwachten oproep voor 12 december om opnieuw te
staken. Hierbij vraag ik u alvast begrip, als we
meedoen aan deze actie.

