Staking
Vanwege de staking wordt deze nieuwsbrief vandaag verstuurd en niet afgelopen vrijdag.
Wij willen u bedanken voor het begrip en hopen dat het kabinet gaat luisteren naar de
onvrede onder het onderwijzend personeel.
Van ons team waren er verschillende mensen aanwezig op het Malieveld in Den Haag.
Kinderkerkdienst
Op zondag 24 maart heeft de kindernevendienst van de PKN in Koudekerk een kerkdienst
georganiseerd, waar wij ook aan meewerken.
Hebben jullie zin om te komen, dan zijn jullie van harte welkom.
Er zullen ook verschillende juffen zijn, die iets tijdens de dienst doen.
De dienst begint om 10.00 uur en is in de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 15.
Fijn als jullie erbij zijn!
Ziekte en invallers
Ook hier op school beginnen we al te merken dat het soms moeilijk is een invaller voor de
groep te krijgen.
Dit is nu ook de reden dat ik nog tot de meivakantie drie dagen voor groep 8 sta.
Na de meivakantie zal ik alleen nog op woensdagmorgen voor groep 8 staan.
Bij ziekte proberen we natuurlijk wel een oplossing te vinden, maar het kan voorkomen dat de
groep naar huis wordt gestuurd.
Natuurlijk proberen we dit op tijd aan te geven.

OPROEP: OR leden
Beste ouders,

De Ouderraad helpt het lerarenteam bij het organiseren van uiteenlopende
evenementen op school. Denk daarbij aan de feesten rondom Sinterklaas en Kerstmis,
maar ook bijvoorbeeld aan de Koningsspelen en het schoolreisje. Met een enthousiast
team van 9 ouders en 2 leraren pakken we gezamenlijk deze acties op en vergaderen
we eens in de zes weken.

Door het komende afscheid van drie van onze leden, ontstaan er drie vacatures binnen
het team. Zou jij het leuk vinden om binnen de Ouderraad een actieve rol te spelen,
meld je dan nu aan!

De Ouderraad streeft ernaar om alle bouwen van de school (dus de onderbouw,
middenbouw en bovenbouw) gelijk te vertegenwoordigen. Gezien de huidige
samenstelling, willen we graag één van de vacatures vullen met een ouder met een
kind in de onderbouw. Indien we meer aanmeldingen dan de drie openstaande
vacatures ontvangen, krijgen alle ouders de gelegenheid om via SchouderCom een
kandidaat te kiezen.

Heb je interesse? Stuur dan voor 5 april een bericht via SchouderCom aan de
Ouderraad of neem contact op met onze voorzitter, Pascal Kwakman
(pascalkwakman@hotmail.com / 06-30797762).

Bedankt!
Namens de Ouderraad,
Pascal Kwakman
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