Ouderinfo februari 2019
Staking 15 maart
Vanmorgen heeft u een brief betreffende de staking op 15 maart ontvangen.
Graag uw aandacht voor deze informatie. De kleuters zijn deze dag vrij, de overige
kinderen worden op school verwacht.
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Gezocht: Ouders met onderwijsbevoegdheid
Het is steeds lastiger om invallers te vinden wanneer er leerkrachten ziek
zijn. De afgelopen periode zijn er ook weer veel leerkrachten geweest die
extra gewerkt hebben. Ik ben hen hiervoor zeer dankbaar. Zij zorgden ervoor
dat de lessen in de klassen gewoon doorgang konden vinden.
Wij weten dat we ook ouders op school hebben met een onderwijsbevoegdheid.
Indien u in geval van nood benaderd zou kunnen en willen worden (op
bepaalde dagen) wilt u zich dan melden bij Martine Boon? Ik ga graag met u
in gesprek.
Stemmen voor de MR, u stemt toch ook?
Op maandag 18 februari van 8:20uur t/m 8:45uur, woensdag 20 februari van
12:00 uur t/m 12:30 uur en op donderdag 21 februari van 8:20 uur t/m 8:45 uur
wordt er in de hal van de school gestemd. We hopen op een grote opkomst.
Overblijf
Sinds de tweede week van januari komen meester Anouar en meester Mehmet
tijdens de overblijf spellen organiseren. Er wordt gehockeyd en
trefbal gespeeld. We horen veel enthousiaste verhalen van de kinderen en er wordt
goed gebruik gemaakt van de aangeboden activiteiten. Leerkrachten en kinderen
zijn erg blij.
Carnaval
Op donderdagmiddag 21 februari vieren wij ons jaarlijkse carnaval!
Een vrolijk en spetterend feest. De kleuters mogen die gehele dag in hun
mooiste, vrolijkste outfit op school verschijnen. De groepen 3 t/m 8 mogen
‘s-middags verkleed. U hoeft hiervoor echt geen dure outfits aan te schaffen,
vaak zijn creatieve oplossingen net zo leuk of leuker.
De groepen 7 & 8 gaan die middag naar de schaatsbaan. Dat mag ook best in een
onesie. Wanneer kinderen eigen schaatsen hebben graag meenemen, zie het
eerdere bericht over het schaatsen wat vanuit de leerkrachten is besproken.
Leerplicht luxeverzuim
Op donderdag 21 februari komt de leerplichtambtenaar bij ons op school
voor een controle op luxeverzuim. Zij constateren dat er mensen zijn die
hun kinderen ziek melden een dag voor de vakantie, zodat gezinnen al
eerder op vakantie gaan. Dit mag niet en zij gaan hiervoor langs
verschillende scholen. Onze school is uitgekozen voor een bezoek op 21 februari.
Alle kinderen die ziek zijn gemeld worden die dag thuis bezocht.
Open podium
De afgelopen twee weken heeft het open podium voor alle groepen
plaatsgevonden. Iedere groep mocht een optreden verzorgen a.d.h.v. een thema
waar de kinderen in de klas mee bezig waren. Zo was er een modeshow over de
Romeinen, liedjes en dansjes over de winter, dans en toneel met het thema Muziek
van boven, onderzoekers die proefjes deden. Er werd geprogrammeerd en er zijn
filmpjes gemaakt. Dit zijn enkele voorbeelden die langskwamen. De kinderen lieten
zich van hun beste kant zien en de ouders waren goed vertegenwoordigd. Een fijne
middag vol gezelligheid! De hulp bij het opruimen van het podium werd zeer
gewaardeerd, dank hiervoor!

Schaaktoernooi
Enige tijd geleden hebben drie teams van De Parkiet meegedaan aan het
schaaktoernooi. Er zijn wedstrijden gewonnen en verloren. Het was een
intensieve (schaak)dag, maar erg gezellig! De foto’s zijn op de site te bewonderen!
VakantiepasClub voorjaarsvakantie Den Haag

Het voorjaar komt steeds dichterbij en de eerste krokusjes en
sneeuwklokjes zijn al gespot. Bijna tijd voor de voorjaarsvakantie! Dat betekent
een nieuw pakket activiteiten van de VakantiepasClub mét VakantiepasKorting.
Bekijk alle activiteiten op www.vakantiepas.nl.
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub?
Geef het dan gratis op via vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de kortingen.
De rapporten gaan mee op 15 maart.
Voor de groepen 3 t/m 7 gaan de rapporten mee op 15 maart.
De gesprekken over de rapporten zullen plaatsvinden op 21 en 26 maart.
Op 15 maart zullen de lijsten worden opengesteld om 16.00 uur, zodat u zich kunt
inschrijven voor de gesprekken.
Belangrijke data:
18 t/m 21 feb.-MR verkiezingen
21 februari- carnaval
22 februari: studiedag team, kinderen vrij, voorjaarsvakantie
4 maart: OR vergadering
6 maart: luizencontrole
10 maart: CPC loop
15 maart: kleuters vrij i.v.m. staking, rapporten mee
20 maart: verkiezingen gemeenteraad
21 maart: rapportavond groep 3 t/m 7
26 maart: rapportavond groep 3 t/m 7
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