2019 – 2020

extra

20 december - nummer 7

Agenda
23 dec t/m 3 januari

Kerstvakantie

6 januari

OR vergadering en daarna om 20.30 jaarvergadering OR

15 januari

Zoemertje

30 & 31 januari

Staking, school is dicht!

3 februari

Studiedag (let op, nieuwe datum!)

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Heel het team van basisschool
Bernadette wilt u via deze weg fijne
kerstdagen, een goede jaarwisseling en
een heel mooi, maar vooral gezond,
2020 wensen!
Dat het een leerzaam jaar vol
vruchtbare samenwerking mag worden

Geniet van de dagen en we zien
iedereen graag weer op maandag 6
januari!

Met vriendelijke groet, namens heel het
team,
Arjan Breijer
Directeur basisschool Bernadette

Verplaatsen van studiedag naar 3 februari
De studiedag van 6 november is niet door gegaan i.v.m. de staking die deze dag
was. De studiedag wordt verplaatst naar maandag 3 februari. Voor de ouders
aansluitend op het weekend op maandag. Een keer op een andere dag in de
week dan normaal. Zie ook het deel over de staking hieronder waardoor de
mogelijkheid voor een lang weekend weg ontstaat. Alle kinderen zijn op 3
februari dus vrij!

Staking op 30 & 31 januari
In het vorige Zoemertje hebben we u laten weten dat op 30 en 31 januari er een staking is uitgeroepen. De
bonden hebben recent laten weten dat deze doorgaat. Ook wij vinden de werkdruk véél te hoog en willen
die omlaag (onderwijs is de beroepsgroep met het hoogste burn-out percentage van Nederland!). Ook wij
willen dat het lerarentekort wordt opgelost. Ook wij willen dat het loongat met het VO gedicht wordt. Met
minder werkdruk en meer beschikbare collega’s kunnen wij beter onderwijs aan onze kinderen geven. Daar
doen we het allemaal voor! Ook onze school doet daarom mee met de staking en er is op deze twee dagen
GEEN school. We snappen dat dit lastig is voor ouders, maar we hopen dat u ons steunt omdat dit op de
lange termijn ten goede komt aan uw kind.
We hebben getracht met u mee te denken door onze studiedag op de maandag na de staking te plaatsen.
Ouders die eventueel een lang weekend weg willen buiten de vakantieperiode hebben zo 5 aaneengesloten
dagen. Mocht de staking toch niet doorgaan, dan kunt eenmalig wegens bijzondere omstandigheden
(veroorzaakt door school) verlof krijgen. Dan weet u dat u hier geen risico loopt.

Foto’s van de kerstviering
Foto’s van de kerstviering staan in onze app bij de knop foto’s!
Alle ouders die in welke vorm dan ook hebben geholpen heel erg
bedankt voor jullie hulp op deze avond!

De Kinderraad en geheim….
In het vorige stukje van de Kinderraad stond dat er iets leuks maar geheims besloten was. Ondertussen hebben
we met heel de school wat gevierd. Zie bijgevoegd krantenartikel hierover. Ik ben ontzettend trots op onze
Kinderraad en alle groepen die gelijk aangaven het hiermee eens te zijn. Hoe knap om op jonge leeftijd zo aan
anderen te denken en het team in het zonnetje te willen zetten. Wat hebben we toch geweldige kinderen op
onze school! (en ja ze halen ook wel eens iets uit, maar dat hoort er ook bij ;-)
Complimenten aan allen!
Op de volgende pagina kunt u het krantenartikel lezen.

Verkeersbrigadiers en nieuwe tijd peuterspeelzaal
De peuterspeelzaal heeft vanaf januari andere tijden. De verkeersbrigadiers staan tot 12.15 bij het
zebrapad. We gaan ervan uit dat de ouders die kinderen bij de peuterspeelzaal ophalen zelf met hun
kind(eren) veilig kunnen oversteken! De verkeersbrigadiers kunnen niet langer blijven staan omdat de
tijd dan te kort wordt om met de eigen kinderen in de middagpauze te eten.
We zoeken trouwens voor het nieuwe schooljaar voor alle dagen en tijden nog ouders die willen
helpen (of opa’s of oma’s of…). Het is erg op tijd maar opgeven of eventuele interesse kunt u alvast
aangeven bij mij, mondeling of via arjan.breijer@eenbes.nl

Vrijwilligers gezocht!
We missen nog iemand voor maandag en dinsdag, wie kan helpen???
Vind je het leuk om met basisschoolkinderen om te gaan en hen te
begeleiden in de lunchpauze van 12.00 uur tot 13.15 uur op maandag,
dinsdag en/of donderdag gedurende de schoolweken?
Wij zijn samen met Spring Kinderopvang dringend op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers die hierin hun steentje willen bijdragen. Bij
interesse of informatie kun je contact opnemen met de coördinatrice TSO
Bernadette Caroline Roijackers, tel. 06 - 11 87 14 48. Ook is er de
mogelijkheid om vrijblijvend een keer meedraaien om te zien wat het inhoudt.
Als vrijwilliger bij Spring krijg je een vrijwilligersvergoeding voor de dagen die je hierin behulpzaam kunt zijn.

Nieuws van buiten school

