Nieuwsflits 13 september 2017
Staking primair onderwijs
Zoals u wellicht hebt vernomen uit de diverse media vindt op donderdag 5 oktober aanstaande een
landelijke staking plaats in het basisonderwijs. Hiertoe is opgeroepen door een aantal
onderwijsvakbonden. Binnen het team hebben we hierover gesproken. We zijn tot de conclusie
gekomen dat we de doelstellingen van de staking (verbetering van de salarissen en vermindering van
de werkdruk) delen, maar het prematuur vinden nu te staken. Er zijn signalen dat er binnen
afzienbare tijd meer geld beschikbaar komt voor onderwijs. Vandaar dat is besloten om niet te
staken op 5 oktober. De school is dus normaal geopend.
Het bestuur van de ESV heeft eind juni een brief aan de verantwoordelijke bewindspersonen
gestuurd over bovenstaande materie (deze brief is op onze website te vinden). Er is antwoord vanuit
het ministerie gekomen. We sturen een PDF van deze brief mee met deze nieuwsflits.
Bestuur, team en directie voelen samen de verantwoordelijkheid om optimaal onderwijs aan de aan
ons toevertrouwde kinderen te verzorgen, nu en in de toekomst!
Schoolfruit
Deze week zijn we weer gestart met het aanbieden van schoolfruit. De kinderen krijgen drie keer per
week vers fruit, op dinsdag, woensdag en donderdag.
Informatieavond (herinnering)
Op dinsdag 19 september vindt onze jaarlijkse informatieavond plaats in school. Evenals vorig jaar
hebben we deze opgesplitst in twee delen. De eerste sessie begint om 19.30 uur voor de ouders van
de groepen 1 tot en met 4 en duurt tot 20.15 uur. Er is dan een wisselpauze (met koffie en thee) van
30 minuten, waarna om 20.45 uur de voorlichtingsavond voor de groepen 5 tot en met 8 start. Om
21.30 uur is de avond ten einde. De voorlichting wordt gegeven in de groepslokalen.
Herinnering: vrije vrijdag groepen 1-2-3
Vrijdag 22 september aanstaande is de eerste vrijdag dat de groepen 1, 2 en 3 geen les hebben.
SOS-formulier
Aanstaande vrijdag krijgen de kinderen het licht-gewijzigde, jaarlijkse SOS-formulier mee. Wilt u dit
voor ieder kind invullen en weer mee naar school geven? Ingevulde formulieren kunnen worden
ingeleverd bij de groepsleerkracht. We begrijpen dat het voor ouders met meer kinderen op de ESV
een tijdrovend klusje is, maar de formulieren leveren ons waardevolle, actuele informatie, waarvan
we graag gebruik maken in voorkomende gevallen. We onderzoeken de mogelijkheid om de
formulieren te digitaliseren.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
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