Nieuwsbrief
Week 10&11
28-02-2019

Kalender
8 maart
22 maart
29 maart
5 april
12 april
18 april

22 april t/m 3 mei

Maandviering groep 3/4
Margedag; alle leerlingen
vrij
Kovvie mit kouke
Schoolfotograaf
Koningsspelen
Paasviering;
Continurooster, alle
leerlingen om 14.00 uur vrij
Meivakantie

Vanuit het managementteam
De voorjaarsvakantie zit er weer op. Wij zijn weer
begonnen! De eerste dagen van deze week waren
heerlijk zonnig. Het is dan extra genieten om met
alle leerlingen buiten te spelen in het zonnetje.
De kalender t/m de meivakantie is grotendeels
ingevuld. Zoals u ziet is de schoolfotograaf gepland
op vrijdag 5 april. U ontvangt hier nog nader
informatie over.
Op 15 maart is er een landelijke staking in het
onderwijs. Iedere leerkracht bepaalt zelf of hij/zij
wel of niet deelneemt aan de staking. Het team
heeft hier met elkaar over van gedachte gewisseld
en er is besloten om niet te staken. Wij zijn 15
maart dus gewoon open en alle lessen worden
gegeven door de groepsleerkracht.
In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over
deze keuze, geschreven door het team.

Een afspraak is snel gemaakt en wij luisteren graag.
Zo werken wij met elkaar aan ‘ruimte om te groeien'.
Met vriendelijke groet,
Paul Roelfsema

Staking 15 maart
U heeft vast in het nieuws al gehoord dat er op 15
maart een landelijke staking in het onderwijs is. Dit
keer niet alleen in het basisonderwijs. Er is bij de
stakingen in het vorige schooljaar al veel bereikt,
maar we zien ook dat we er nog niet zijn. Invallers
zijn niet of nauwelijks te vinden en de verwachting
is dat die problemen de komende jaren alleen
maar zullen toenemen. Er moet dus nog steeds iets
gebeuren om ons mooie vak zo mooi te houden.
Op dit moment is het zo dat de onderhandelingen
over een nieuwe CAO nog gaande zijn. Wij vinden
staken daarom deze keer niet het juiste middel.
Dat betekent dat alle leerlingen op 15 maart
gewoon les zullen krijgen, net als anders. Wel
beraden we ons nog op een andere ludieke actie in
de week eraan voorafgaand, we staan immers wel
achter de reden van de staking.

Hartelijke groeten,
team CBS Wicher Zitsema

Vragen/opmerkingen
Loopt u met een vraag of heeft u een opmerkingen
over onze school, een medewerker, of iets dergelijks?
Blijf er niet lang mee lopen, maar kom bij ons aan.
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Groep 1/2

Groep 5/6
Op donderdag middag doen we naut. Dat zijn
lessen over natuur en techniek. We zijn laatst naar
FC Groningen geweest en hebben daar trucjes
gedaan en geleert. We hebben een wedstrijdje
gedaan. En hebben les gekregen van een echte FC
Groningen trainer Simon.
En vandaag krijgen we engelse les.en
Volgendeweek moeten we de tafel van 8 kennen
en de week daarna tafel van 9.
Groet Tess, Max en Evelin.

Dit is de laatste werkweek van juf Esther voordat
ze met zwangerschapsverlof gaat. Zij wordt
vervangen door juf Sietske. We wensen juf Esther
een fijne verlofperiode.

Groep 3/4
Deze week zijn we bezig met klokkijken en de tafel
van 3. Oefent u met uw kind mee?

Groep 7/8

Volgende week ben u van harte welkom bij de
maandviering van groep 3 en 4.
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