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Carnaval
We hebben samen genoten van een leuke carnavalsviering. Het
programma was erg afwisselend en daardoor leuk voor de kinderen.
Door de mogelijkheid om naar een stille ruimte te gaan is het voor alle
kinderen fijn geweest.
Schoolfotograaf
We hopen dat iedereen er is op 11 maart want onze schoolfotograaf
komt dan de individuele en groepsfoto’s maken. Er is geen ander
moment waarop hij terugkomt als u kind er die dag niet is.
Nieuwe leerlingen
Maandag 11 maart starten 8 nieuwe leerlingen. In groep 2/3, groep 3,
groepen 5 en groepen 6. We wensen alle kinderen heel veel leerplezier
bij ons op school.
Vervangingen na de vakantie
De komende weken zijn weer de gebruikelijke vervangingen.
Op maandagmiddag is juf Claudia in groep 7a en in de ochtend helpt
ze bij groep 7/8.
Juf Eveline is op donderdag in groep 8a.
Juf Baukje is dinsdag 12 maart in groep 8c en donderdag 14 maart in
groep 3.
Juf Baukje is op dinsdag 19 maart in groep 7b en op donderdag 21
maart in groep 5/6.
Juf Ilona is op woensdag 13 maart in groep 8a.
Meneer Melvin is op vrijdag 15 maart in groep 6c en op vrijdag 22
maart in groep 8b.
Juf Esti op maandag juf Nancy vervangt voor logopedie.
Studiedag 20 maart
Vanwege de studiedag zijn alle kinderen op woensdag 20 maart de
hele dag vrij.

Staking 15 maart

Beste ouder(s), verzorger(s),
Op vrijdag 15 maart 2019 gaan medewerkers in alle onderwijssectoren staken.
Ook in het primair onderwijs leggen medewerkers het werk neer.


De leraren op onze school zijn van plan om op 15 maart voor een groot
deel te gaan staken. Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft en
dat uw kind(eren) niet naar school kan(kunnen).

Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw
kind/kinderen, dan kunt u contact opnemen met de directie.
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht
om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun
werkgever. De staking van 15 maart is niet een op de werkgever gerichte
staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het
middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek.
Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op tot een
staking op vrijdag 15 maart voor alle onderwijssectoren, van het primair
onderwijs tot universiteit. De staking maakt onderdeel uit van de actieweek die
wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het
Malieveld in Den Haag. De AOb, FNV en FvOv vinden dat er in alle sectoren
meer geld moet komen voor verbetering van de salarissen. Daarnaast eisen de
vakbonden dat er geld vrijgemaakt wordt om de werkdruk te verlagen. Andere
vakbonden in het primair onderwijs, CNV Onderwijs en AVS, doen mee aan de
actieweek maar ondersteunen de staking niet.
Vriendelijke groet,
De directie van
SBO De Wissel

